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ΗΟ ΟΠΌΜΙΝΕῈ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΌΒ 

Περὶ τοῦ πότερον ὕδωρ ἢ πῦρ ᾿ρρϑτουρῆ 
Ααυδηθ 88 6118 βιῦ ὉΠΟΥ͂ 

Πότερα τῶν ξώων φρονιμώτερα τὰ χερσαῖα ἣ : τὰ ̓ ἔνυδρα 
Τουσθβίσίαμθ ἃ Π δα πδ 1118, Δ ΠΙτηδ 1} 18) 5᾽πὖ ΟΔ]]Π]αΙοτα. 

Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσϑαι 
Βγαύα δηϊτη8}18, ταῦϊομθ αἱὸ. . . . - 

Περὶ σαρκοφαγίας λόγος α΄ 
1ὴ)6 δβϑὰ οδυμΐαπι ΟΥαῦϊο 1 

Περὶ σαρκοφαγίας λόγος β΄ 
16 δβϑὰὰ οδυμίθπμη Οτὐαΐιο ΠῚ 

Πλατωνικὰ ξητήματα 
ΡΙαθομῖοδΘ ΠΠΗΡΕΘΗΘΒ νον ἀρ. Ἀν τ τ 

Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας 
Τ)᾽6 διηΐστηδθ Ῥτοουθδ οι! ἴῃ ΤΊπηδθο. : 

᾿Ἐπιτομὴ τοῦ περὶ τῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ ψυχογονίας. 
Ἐρϊύοταθ ΠΟΣῚ 46 δἈΪΤΙἃΘ ̓ Ῥγοογθαίϊοπθ ἴῃ Τίππδθο.. 

Περὶ στωικῶν ἐναντιωμάτων 
θ6 ϑέοϊθογαμ ΤΘΡαΡΠΔΏ 115 : 

Σύνοψις τοῦ ὅτι παραδοξότερα οἵ Στωικοὶ τῶν ν ποιητῶν 
λέγουσι 

Οοταροπάϊαση Ἰ1ὈΥ] οαἱ ΘΕΘΠΡΕΙΗΝΙ ζαϊύ, 5 οϊοοβ 8Ὁ- 
ΒΌΓΘΙΟΥΩ, Ῥοθἕϊβ αἴοοτθ. 

Περὶ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν πρὸς τοὺς Στωικούς 
Τ᾽6. ΘΟΙΩΤ 08 ποῦ 0115 Δα ΎΘΥΒαΒ ὥθοϊσοβ.. 

Ὅτι οὐδ᾽ ἡδέως ζῆν ἔστι κατ᾽ ᾿Επίκουρον 
ΝΟΙ Ῥοββ6 βαδυθυ ὙἹΥ] ΒΘουΠἀπ| ΕἸΡΙΟΌΣΕΠΙ 

Πρὸς Κωλώτην 
Αἀγουβαβ Οοϊοίοι. : 

ἙΪϊ καλῶς εἴρηται τὸ λάϑε βιώσας. 
Απ τϑοῖθ αϊοίαση διὺ Ἰαύθῃΐου νἱγ θη απ| 6886. 

Περὶ Μουσικῆς 
Β6 τηυβίοῶ. 

Ρϑρ. 
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᾿ ΠῸΡῚ ΠΟΥ 

ΠΌΤΕΡΟΝ ὙΔΩΡ ΤΉ Ρ 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΈΡΟΝ. 

1. “Ἄριστον μὲν ὕδωρ ὃ δὲ χρυσὸς αἰϑόμενον Ἡ 
ν [πῦρο᾽ 

φησὶν ὁ Πίνδαρος" ὥσϑ᾽ οὗτος μὲν δευτέραν ἄντι- 
κρυς τῷ πυρὶ χώραν ἔδωκε᾽ συμφωνεῖ δὲ καὶ Ἡσί- 
οδοο εἰπών 

“ἤτοι μὲν πρώτιστα χάος γένετο" 

10 τοῖς πλείστοις γὰρ ὠνομακέναι δοκεῖ τὸ ὕδωρ τοῦ- 

τον τὸν τρύπον παρὰ τὴν χύσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν 

μαρτύρων ἑκατέροις ἴσον" ἐπεὶ καὶ τὸ πῦρ εἰσιν οἵ 
τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἀποφαινόμενοι. καὶ οἷον σπέρμα 

τοῦτ᾽ ἐξ ἕξαυτοῦ τε πάντα ποιεῖν καὶ εἰς ἑαυτὸ 
Ὁ 7ὔ . ι 3 , 5 Χ - τὸ ἐκλαμβάνειν κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν. ἀφέμενοι δὲ τῶν 

9 δ -- , Ἁ 2 6 Ὰ - ἀνδρῶν, δσκεψώμεϑα τοὺς εἰς ἑκάτερον λόγους πῆ 

μᾶλλον ἄγουσιν ἡμᾶς. 

Ὡ, Ἶ4ρ᾽ οὖν οὐ χρησιμώτερον ἐκεῖνο, οὗ πάν- 
τοτὲ χαὶ διηνεκῶς δεόμεϑα καὶ πλείστου, καϑάπερ 

8 προμα Οίσρ. 1 7 Ἡσίοδος] ΤΠδορ. 110 
12 ἑκατέροις “: ἑκάτερος 16 ὑπολαμβάνειν ἵν, ποη ΟΡ(5 

ῬΙαίατοι Μοσα]α. ΥὙΟ]. ΥἹ. 1 

ΕΗ 



Ὁ ΑΟΥΑ ΑΝ ΙΘΝῚΡ ὈΤΙΠΙῈΟΝ. 

ἐργαλεῖον καὶ ὄργανον, καὶ νὴ 4έα φίλος ὁ πάσης ὥρας 

καὶ παντὸς καιροῦ παρὼν ἕτοιμος; χαὶ μὴν τὸ μὲν 
πῦρ οὐ πάντοτε χρήσιμον, ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ βαρυνό- 

μεϑα καὶ ἀποσπώμεϑα᾽ τοῦ δ᾽ ὕδατος χρεία καὶ 

σι χειμῶνος καὶ ϑέρους καὶ νοσοῦσι καὶ ὑγιαίνουσι. 
ϑῦ6 νυχτὸς καὶ μεθ᾽ ἡμέραν᾽ καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ἄνϑρω- 

πος οὐ δεῖται᾽ ἀμέλει τοὺς ἀποϑανόντας “ἀλέβαντας᾽ 

καλοῦσιν ὡς ἐνδεεῖς “λιβάδος᾽ τουτέστιν ὑγρότητος, 

χαὶ παρὰ τοῦτο τοὺς στερουμένους τοῦ ζῆν. καὶ 
ἄνευ μὲν πυρὸς ἦν πολλά, ὕδατος δ᾽ οὐδέποτ᾽ 

ἄνθρωπος. ἔτι δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ ἅμα τῇ πρώτῃ 
καταβολῇ τῶν ἀνθρώπων χρησιμώτερον τοῦ ὕστερον 

εὑρεϑέντος" δῆλον γὰρ ὡς τὸ μὲν ὄντως ἀναγκαῖον 

ἡ φύσις ἔδωκε τὸ δὲ περιουσίᾳ τῆς χρήσεως τέχνη 
καὶ μηχανή τις εὗρεν. ὕδωρ μὲν οὖν οὐκ ἔστιν τὸ 
εἰπεῖν ὅτ᾽ οὐκ ἦν ἀνθρώποις οὐδέ τις εὑρετὴς λέγε- 

Β ται ϑεῶν ἢ ἡρώων σχεδὸν γὰρ γενομένων εὐϑὺς 

ὑπῆρχε καὶ τὸ γεγενῆσϑα, παρεῖχεν. ἣ δὲ πυρὸς 

χρῆσις ἐχϑὲς φασὶ καὶ πρῴην ὑπὸ Προμηϑέως βίος 
πυρός, οὐκ ἄνευ δ᾽ ὕδατος ἦν. καὶ τὸ μὲν πλάσμα 30 
τοῦτο μὴ εἶναι ποιητικὸν ἀποδείκνυσιν ὃ καϑ' ἡμᾶς 
βίος" ἔστι γὰρ ἀνθρώπων γένη τινὰ χωρὶς πυρὸς 

ποιούμενα τὴν δίαιταν, ἄοικα καὶ ἀνέστια καὶ 

0 

1 τηϑ] τη ἐργαλείων καὶ ὀργάνων αὖ Ῥ. 4, 11 «αὖ ααάθηι 
ἐργαλείου καὶ ὀργάνου 4 ἀποσπώμεϑα)] ἀφοσιούμεϑα ὙΥ. 
Βονίαββο ἀποψώμεϑα οἵ, ἀπόψηια 10 πολλὰ] (τὸ) πάλαι 

10. ἄνευ ὕδατος δέ ὟΝ. Μαίϊτη δίχα δ᾽ ὕδατος 11 ἔτι 
δὲ Ἔ: ἐπὶ αὺ ἐπεὶ 18 ὄντως Μ: οὕτως 14 τέχνη ὟΝ: τύχη 
«αὖ μάχη 19 ἰδ0. Ἰπαϊοανιῦ ἢ; ΒΠΡΡΙ8Ὸ γϑυθβ εὑρῆσϑαι 
«αὖ δεδεῖχθαι, τέως δ᾽ ὅμως ὁ βίος ἄπυρος οοὐϊ. ᾿ 



ον 

10 

15 

20 

ΑΘΔ ΑΝ ἸᾺΝῚΚ ὉΤΊΠΙΟῈ.. 9 

ὑπαίϑρια᾽ καὶ Ζογένης δ᾽ ὁ κύων ἥκιστα προσε- 

χρῆτο πυρί, ὥστε καὶ πολύποδα καταπιὼν ὠμόν 

“οὕτως ὑπὲρ ὑμῶν᾽ εἶπεν ᾿ὦ ἄνδρες, παραβάλλομαι. 
χωρὶς δ᾽ ὕδατος οὔτε καλόν τις ἐνόμισε ζῆν οὔτε 

δυνατόν. 

ὃ. Καὶ τί μιχρολογοῦμαι τὴν τῶν ἀνθρώπων 

ἐπερχόμενος φύσιν; πολλῶν γὰρ ὄντων. μᾶλλον δ᾽ 
ἀπείρων γενῶν, τὸ τῶν ἀνθρώπων σχεδὸν μόνον 

οἷδε πυρὸς χρῆσιν. τὰ δὲ λοιπὰ ἀπύροις χρῆται 

διαίταις καὶ τροφαῖς, καὶ βίος αὐτοῖς νεμομένοις, 

ἱπταμένοις. ἕρπουσιν, ἀπὸ ῥιζῶν καὶ καρπῶν καὶ 

σαρκῶν ἄνευ πυρός᾽ ὕδατος δὲ χωρὶς οὐκ ἔναλον 

οὐδὲ χερσαῖον οὐδ᾽ αἰϑέριον: καὶ γὰρ τὰ σαρχο 
βόρα τῶν ξῴων, ὧν ἔνιά φησι μὴ πίνειν ᾽Ζριστο- 

τέλης, τῷ γ᾽ ἐντὸς ὑγρῷ χρώμενα διαζῇ. τοῦτ᾽ οὖν 

χρησιμώτερον. οὗ μηδεμία ξωῆς φύσις ἄνευ ἵσταται 

καὶ διαμένει. 

4. Μετίωμεν ἀπὸ τῶν χρωμένων ἐπὶ ταῦϑ' οἷς 

χρώμεϑα, φυτὰ καὶ καρπούς. τούτων ἃ μὲν οὐδ᾽ 
ὕλως ϑερμοῦ μετείληφεν, ἃ δ᾽ ἥκιστα καὶ ἀδήλως" 

ἡ δ᾽ ὑγρὰ φύσις βλαστάνοντα πάντα παρέχεται, 
αὐξανόμενα χαὶ χαρποφοροῦντα᾽ καὶ τί δεῖ κατα- 

ριϑμεῖσϑαι μὲ καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ τὰ λοιπὰ 

πάνϑ'᾽ ὅσα τρυγῶμεν καὶ ἀμέλγομεν καὶ βλίττομεν 

ἐν φανερῷ κείμενα, ὕπου γὲ καὶ ὃ πυρός, δοκῶν 

Ἴ γὰρ ὄντων Μ: παρόντων 18 οὐδὲ] οοτν. νἱᾶ, οὐδὲν 
οὐδὲ 14. ᾿Ζριστοτέλης) ν. 601, 1Ὁ 1 ἐντὸς ΞοΥρδὶ ουτη 
Ατηγοίο: ὄντως 10, ἢ: διαζῆν 10 5ογὺ. νἱᾶ, δαὺ ξωὴ 
(δαϊθοῦν.) οὐτὰ αὐϊρυβάδιη οοαα, δ ξωῆς ἄνεν φύσις 
ῶ8 μὲ : μὲν 24 βλίττομεν Ὗ: βλέπομεν 

τῳ 

σ 
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εἶναι τῆς ξηρᾶς τροφῆς, μεταβολῇ καὶ σήψει καὶ 
διαχύσει τοῦ ὑγροῦ γίγνεται; , 

δ. Καὶ μὴν καὶ χρησιμώτερον ὃ μηδέποτε βλά- 

πτει. πῦρ μὲν οὖν ῥέον ὀλεϑριώτατον, ἡ δ᾽ ὕδατος 
φύσις οὐδέποτε βλαβερά. καὶ μὴν δυεῖν ὠφελιμώ- 

τερον τὸ εὐτελέστερον καὶ χωρίς τινος παρασκευῆς 

τὴν ἐξ αὑτοῦ παρέχον ὠφέλειαν. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ 
τοῦ πυρὺς χορηγίας δεῖται καὶ ὕλης" διὰ τοῦτο 

ετέχουσιν αὐτοῦ πλέον πλούσιοι πενήτων. βασιλεῖ: 9 ΠῚ 
᾿Ὶ - Ἃ " 3. ἰν Ν ἀπ εες. 2; , 

ἰδιωτῶν" τὸ δ᾽ ὕδωρ καὶ τοῦτ ἔχει φιλανϑρῶπον. 

τὴν ἰσότητα, τὸ ὅμοιον᾽ οὐ δεῖται γὰρ ὀργάνων 

οὐδ᾽ ἐργαλείων. ἀπροσδεές, αὐτοτελὲς ἀγαϑόν. 
6. Ἔτι μήν. ὃ πολλαπλασιαζόμενον τὴν ὠφέλειαν 

ἀπόλλυσιν. ἀχρηστότερον᾽ τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ, οἷον 

ϑηρίον παμφάγον καὶ δάπανον τῶν παρακειμένων, 
καὶ μεϑόδῳ καὶ τέχνῃ μᾶλλον καὶ μετριότητι ἢ τῇ 

αὑτοῦ φύσει ὠφέλιμον" τὸ δ᾽ ὕδωρ οὐδέποτε φοβε- 
ρόν. καὶ μὴν δυεῖν τὸ μετὰ τοῦ ἑτέρου χρησιμώ- 

τερον πῦρ μὲν οὖν οὐκ ἐπιδέχεται τὸ ὑγρὸν οὐδὲ 
τῇ δι᾿ αὐτοῦ κοινωνίᾳ χρήσιμον, ὕδωρ δ᾽ ἐστὶ 

μετὰ πυρὸς ὠφέλιμον" τὰ γοῦν ϑερμὰ τῶν ὑδάτων 

ἀκέσιμα καὶ πρὸς ϑεραπείαν εὐαίσϑητα. καὶ πῦρ 
᾿ [ν }: 3 2 [ν 4 Ο 3 Ι" " μὲν ὑγρὸν οὐκ ἄν τις εὕροι, ὕδωρ δ᾽ ὡς ψυχρὸν 
Ω ᾿Ὶ χ 3 , τὰ , 

οὕτω καὶ ϑερμὸν ὠφέλιμον ἀνθρώπῳ. 

ὅ φύσις] ταδ]ϊπι ῥύσις 18 πολυπλασιαζόμενον τηρὶ 
11 ἕ: αὐτοῦ 18 δυεῖν] τἀ, χρησίμοιν ἃ 22 εὐαίσϑητα) 
εὐεπαίσϑηταῦϑ 86 ρούϊιβ κακοζήλως ἀϊούυτη νἱᾶά. 1π ΒΌμΟ 
βϑηβαμι: καὶ ῥᾳδίως αἰσϑάνεταί τις αὐτῶν χρησίμων ὄντων 
πρὸς ϑεραπείαν 28 ὑγρὸν] ψυχρὸν Ῥαύχιρταβ ΡΥ ΔΌΣ 1 ΘΥ 

"᾿ 0 

230 



ΑΟΆ ΑΝ ἸΟΝῚΒ ὉΤΊΠΟΒ. ΠῚ 

8, Καὶ μήν, τεττάρων ὄντων τῶν στοιχείων, τὸ 

ὕδωρ ἐξ ἑαυτοῦ πέμπτον, ὡς ἄν τις εἴποι, πεποίηκε 
στοιχεῖον τὴν ϑάλασσαν, οὐδὲν ἧττον ἐκείνων ὠφέ- 951 

λιμον τῶν τ᾽ ἄλλων ἕνεχεν καὶ μάλιστα τῆς ἐπι- 

5 μιξίας: ἄγριον οὖν ἡμῶν ὄντα καὶ ἀσύμβολον τὸν 
βίον τοῦτο τὸ στοιχεῖον συνῆψε καὶ τέλειον ἐποί- 

ησε, διορϑούμενον ταῖς παρ᾽ ἀλλήλων ἐπικουρίαις 

καὶ ἀντιδόσεσι, κοινωνίαν δ᾽ ἐργαζόμενον καὶ φιλίαν. 

Ἡράκλειτος μὲν οὖν “εἰ μὴ ἥλιος" φησίν ἦν, εὐφρόνη 
τὸ ἂν ἦν᾽᾽ ἔστι δ᾽ εἰπεῖν, ὡς, εἰ μὴ ϑάλαττα ἦν, 
πάντων ἂν ἀγριώτατον ζῷον κἀνδεέστατον ὃ ἄν- 
ϑοωπος ἦν. νυνὶ δὲ τοῦτο μὲν παρ᾽ ᾿Ινδῶν ἄμ- 
πελον τοῖς Ἕλλησιν. ἐκ δὲ τῆς “Ελλάδος καρπῶν Β 

χρῆσιν τοῖς ἐπέκεινα τῆς θαλάσσης ἔδωκεν, ἐκ Φοι- 

ιὸνίκης δὲ γράμματα μνημόσυνα λήϑης ἐχόμισεν, 

ἄοινον δὲ καὶ ἄκαρπον καὶ ἀπαίδευτον ἐκώλυσεν 

εἶναι τὸ πλεῖστον ἀνθρώπων γένος. πῶς οὖν οὐ 

χρησιμώτερον ὕδωρ στοιχείῳ περιττεῦον; 

8, Ἢ πρὸς τοὐναντίον ἄν τις ἐντεῦϑεν ἔχων 

90 λέγοι; διότι τέτταρα μὲν στοιχεῖα ϑεῷ καϑάπερ τε- 
χνίτῃ πρὸς τὴν τῶν ὅλων ἐργασίαν ὑποκείμενα. τού- 

τῶν δ᾽ αὖ πάλιν ἀλλήλοις διαφορά, πλὴν γῆ μὲν καὶ 

ὕδωρ ὑποβέβληται δίκην ὕλης ποιούμενα καὶ πλατ- 

9 Ἡράκλειτος] ν. Βγνναύθγ. Ρ. 18 11 ἂν [Ὀ. Ἐ(καὶ 
ἐνδεέστατον Μ οὐπὴ ,Ατηγοίο): καὶ ἀναιδέστατον 18 τῆς Ὗ: 
ὁ τῆς 1ὅ μνημόσυνα λήϑης] οὗ, Νιοῖ. Ρ. ὅ42 ἔν. δ718 
ἐκόμισεν ἄοινον δὲ ἢ: ἐκόμισε δὲ οἶνον 19 ἔχων] ἑλὼν Ἐ: 
ἔχοι λέγειν ὟὟ. Βοτύ. Ἰαδθὺ ποπιθυΐουπι ἔνϑεν ἑλών (ϑ 500) 
230 μὲν] φαμὲν ἴσμεν 22. τηϑ]η ἄλλ᾽ ἄλλοις απ Ἦ οὐ 
ἀρίπαᾶρ διάφορα 



0 ΑΟὔΔΑ ΑΝ ἸῈΝῚΝΣ ὉΤΊΠΟΗΝ. 

τόμενα καὶ μετέχοντα κόσμου καὶ τάξεως καὶ τοῦ 
΄ ΄ " » [μὴ μ᾿ ’ὔ 3 φύειν γε, φασί, καὶ γεννᾷν, ὅσον ἂν μεταλάβῃ παρ 

ἑτέρων, πνεῦμα μὲν καὶ πῦρ ποιούντων καὶ δημι- 

ουργούντων καὶ κείμενα νεκρὰ τέως ἐπὶ τὴν γένε- 
93 , , - Χ » κ 53 τ 

σιν ἀνιστάντων᾽ τῶν δὲ δυεῖν τούτων αὐϑιο τὸ 
-» "» ᾿ ς , - 5 5 - 2 

πῦρ ἄοχει καὶ ἡγεμονεύει. δῆλον δ᾽ ἐκ τῆς ἐπα- 

γωγῆς" γῆ τε γὰρ ἄνευ ϑερμῆς οὐσίας ἄγονος καὶ 

ἄκαρπος" τὸ δὲ πῦρ ἐχραὺς καὶ διαχέαν παρίστησιν 

εἰς τὴν γένεσιν ὀργῶντα᾽ οὐδεμίαν γὰρ αἰτίαν εὕροι 

τις ἄν, δι’ ἣν ἄγονοι πέτραι καὶ τὰ κατεσκλη- 
΄ “- »} “-- “-“" “1 Ο ᾿ 3 ᾿] » 41 

κότα τῶν ὀρῶν πᾶσιν ἢ ὅτι πυρὸς οὐδ᾽ ὅλως ἢ 

ὀλίγον μετέσχηκε. 

9, Τὸ δ᾽ ὅλον τοσοῦτον ἀπέχει πρὸς σωτηρίαν 
μ᾿: Ἐς ’ " δ“ 9 δ 5 δ’ 
ἢ ἑτέρων γένεσιν τὸ ὕδωρ αὐτοτελὲς εἶναι. ὥστε 

καὶ αὐτῷ φϑορὰ πυρὸς ἐνδεια᾿ συνέχει γὰρ ἣ ϑερ- 

μότης ἕκαστον ἐν τῷ εἶναι καὶ ἐπὶ τῆς ἰδίας οὐσίας 

φυλάττει καϑάπερ καὶ τἄλλα χαὶ τὸ ὕδωρ᾽ ἀπέ- 
χοντος δὲ καὶ ἐνδεήσαντος. σήπεται καὶ ϑάνατος 

ὕδατι καὶ ὄλεθρος ἐπίλειψις ϑερμότητος. ἀμέλει τὰ 

λιμναῖα καὶ ὅσα στάσιμα τῶν ὑδάτων καί τινα ἐν 

ἀδιεξόδοις ἐγκαϑήμενα κοιλότησι μοχϑηρά, καὶ τε- 

λευτῶντα σήπεται τῷ κινήσεως ἥκιστα μετέχειν, ἣ 

τὸ ϑερμὸν ἐν ἑκάστοις ῥιπίζουσα τηρεῖ περὶ τὰ μά- 

2 φασι] 46]. ἢ αὖ οὐπτη οχ φύειν 10. ἴουῦ. παρὰ 
τῶν ἕτέρων, πνεῦμά φαμὲν καὶ πῦρ, ποιούντων οοἴί. 
4 καὶ τὰ κείμενα Ὦ 8 ἐχραὸς καὶ διαχέαν) 501. νἱᾶ, 
νεμρὰ τέως δι᾽ ἀλέαν 9. ἐργῶντα δυὺ ἐνεργῶντα τηθὶ 
10 αἵ πέτραι 11 πᾶσιν] πάρεισιν ἢ ἃ πάρεστιν ἢ ὃ 
100. τιϑ] τη ἢ οὐδ᾽ ὅλως 12 μετεσχήκασι) 18 ἐνδεήσαντος] 
δασϊοπάστη ν6] ρούϊα8 δἀἀθηάαχῃ πυρὸς 21 καὶ] 5Β0.. γυἱᾶ, 
διὸ καὶ 28 περὶ] καὶ Χ. διόπερ 



10 

15 

20 

25 

ΑΟΌΑ ΑΝ ΙΟΝΙΚ ὈΤΊΠΟΒ. ἵ 

λιστα φερόμενα καὶ δέοντα τῶν ὑδάτων. διὰ τὴν 

κίνησιν συνεχομένης τῆς ϑερμότητος, οὕτω καὶ προσ- 

αγορεύομεν. ζῆν λέγοντες. πῶς τοίνυν δυεῖν οὐκ 

ὠφελιμώτερον, ὃ τῷ ἑτέρῳ τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι 

παρέσχηκε, καϑάπερ τὸ πῦρ τῷ ὕδατι; καὶ μήν, οὗ 

παντάπασιν ἀπαλλαγέντος φϑείρεται τὸ ζῶον. τοῦτ᾽ 
ὠφελιμώτερον. δῆλον γὰρ ὡς τὸ οὗ στερούμενον 
οὐχ ἔστιν εἶναι, τοῦτο καὶ τὴν αἰτίαν παρέσχηκεν, 

ὅτ᾽ ἦν. ὑγρότης μὲν οὖν καὶ τοῖς τεϑνηκόσι πά- 
ρεστι καὶ οὐκ ἐξήρηται παντάπασιν" ἐπεὶ οὐκ ἂν 

ἐσήπετο τὰ νεκρὰ τῶν σωμάτων. τῆς σήψεως εἰς 

ὑγρὸν οὔσης ἐκ ξηροῦ μεταβολῆς. μᾶλλον δ᾽ ὑγρῶν 

ἐν σαρκὶ φϑορᾶς. ϑάνατος δ᾽ οὐκ ἄλλο τι πλὴν 

ἔκλειψις ϑερμοῦ παντελής" ψυχρύότατοι τοίνυν οἵ 

νεχροί" καὶ τὰς ἀκμάς, εἴ τις ἐπιχειροίη, τῶν ξυρῶν 
ἀπαμβλύνουσι δι’ ὑπερβολὴν ψυχρότητος. καὶ ἐν 

αὐτῷ δὲ τῷ ζῴῳ τὰ ἥκιστα μετέχοντα πυρὸς ἀναι- 
σϑητότατα, καϑάπερ ὀστᾶ καὶ τρίχες καὶ τὰ πορ- 

ρῶϑεν ἀφεστῶτα τῆς καρδίας" σχεδὸν γὰρ ἡ πρὸς 
τὰ ἐκ τῆς ἀπουσίας μείζων τῶν ἐκ τῆς τοῦ πυρὺς 

γίγνεται παρουσίας διαφϑορά. φυτὰ μὲν γὰρ καὶ 

χαρποὺς οὐχ ἡ ὑγρότης ἀναδίδωσιν ἀλλ᾽ ἡ ϑερμὴ 

ὑγρότης ἀμέλει τὰ ψυχρὰ τῶν ὑδάτων ἧττον ἢ 
οὐδ᾽ ὅλως γόνιμα. καίτοι γ᾽ εἰ τῇ αὑτοῦ φύσει τὺ 
ὕδωρ καρποφόρον, δεῖ πάντοτε καὶ καϑ' αὑτὸ ἀνα- 

8 ζῆν] οουτ. νἱᾶ. ῥεῖν 1ὕ ἐπιχειροίη] 80. τοῖς νεκροῖς. 
βοᾷ οοὺν. υἱᾶ, ἐπικείροι 80. τοὺς νεκρούς 11 Ἐ-: ἀναι- 
σϑητότερα 20 ἐκ τῆς ἀπουσίας Ἰαπιπούϊαβ; τ]Δ]}1πὶ ἐκ τῆς 
ὑγροῦ παρουσίας 24 Ἔ: αὐτοῦ 

ἢ 
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9ὅ8 φέρειν καρπούς" τὸ δὲ τοὐναντίον καὶ βλαβερόν 

ἐστιν. 

10. ᾿Ζπ’ ἄλλης ἀρχῆς. πρὸς μὲν τὴν πυρὸρ 
ὡς πυρὸς χρῆσιν ὕδατος οὐ προσδεόμεθα, ἀλλὰ 

τοὐναντίον ἐμποδὼν γίγνεται" κατασβέννυσι γὰρ 5 

καὶ διαφϑείρει. ὕδατος δὲ τοῖς πλείστοις χρῆσις 

οὐκ ἔστιν ἄνευ πυρός ϑερμανϑὲν γὰρ ὠφελιμώ- 
τερον. οὕτω δὲ βλαβερόν. ὥστε δυεῖν ἄμεινον ὃ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ παρέχεται χρείαν, τοῦ ἑτέρου μὴ προῦσ- 
δεόμενον. ἔτι ὕδωρ μὲν μοναχῶς ὠφέλιμον κατὰ 

ϑίξιν λουσαμένοις ἢ νιψαμένοις, τὸ δὲ πῦρ διὰ 

πάσης αἰσϑήσεως" καὶ γὰρ διὰ τῆς ἁφῆς καὶ πόρ- 
ρωϑὲεν ὁρώμενον, ὥστε προσεῖναι τοῖς ἄλλοις τῆς 

Β χοξίας αὐτοῦ καὶ τὴν πολυτέλειαν. 

11. Τὸ γὰρ λέγειν ὡς ἔστι ποτὲ ὃ ἄνϑρωπος 
ἢ ἧς 

»" 0 

"- ὅ 
ς 

οὐδ᾽ ὅλως δύναται γενέσϑαι ὃ ἄν- 

ϑρῶπος. διαφοραὶ δ᾽ εἰσὶν ἐν γένει καϑάπερ καὶ 
ἄνευ πυρὸς 

ἐν ἄλλοις. καὶ τὴν ϑάλατταν ἣ ϑερμότης ὠφελιμω- 
’ 3 ’, ς »-» - “- τ ,» 

τέραν ἐποίησεν, ὡς μᾶλλον καταϑερῆ τῶν ὑδάτων, 

ἐπεὶ κατ᾽ αὐτό γε τῶν λοιπῶν οὐδὲν δεέφερε. καὶ 90 
οἵ μὴ προσδεόμενοι δὲ τοῦ ἔξωϑεν πυρὸς οὐχ ὡς 
ἀπροσδεεῖς τοῦτο πάσχουσιν, ἀλλὰ περιουσίᾳ καὶ 
πλεονασμῷ τοῦ ἐν αὑτοῖς ϑερμοῦ: ὥστε καὶ κατὰ 

14 πολυτέλειαν] πολυτένειαν Ἐ. πολυωφέλειαν ὙΥ͂. Ἐσύ. 
πολυλυσιτέλειαν 1ὅ τὸ γὰρ λέγειν -- -- καὶ ἐν ἄλλοις] 
“Βοροποπᾶς βαπὺ ἰηΐουῖπβ ἰπΐου διέφερε οὖ καὶ οἵ’ ΥΥ 
10. ἔστι] ἔστη 8111 οοἀᾶ, ἔξζη αὶ 16 1Δ0. ἱπαϊοανῦ Τὸ ΒᾺΡΡ]ΘΗΒ: 
ἄνευ πυρὸς [ἀβέλτερον (τη]Π1τὰ ἄτοπον) ἄνευ γὰρ πυρὸς] 
οὐδ᾽ ὕλως οοὐῦ. 20 κατ᾽ αὐτό] καϑ'᾽ αὑτήν Ἐν, ῬΟΞ518 οὐϊδτη 
καϑ'' αὑτὸ 1. 6. τὸ τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ 23 Ἔ: αὐτοῖς 
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τοῦϑ᾽ ὑπερέχειν τὴν τοῦ πυρὸς χρείαν, ὡς εἰχός. 

τὸ μὲν ὕδωρ οὐδέποτε τοιοῦτον. ὥστε μὴ δεῖσϑαι 

τῶν ἐκτός, τὸ δὲ πῦρ ὑπ’ ἀρετῆς πολλῆς καὶ αὖὔ- 
ταρᾶες. ὡς οὖν στρατηγὸς ἀμείνων ὁ παρασκευάσας 

τὴν πόλιν μὴ δεῖσθαι τῶν ἔξωϑεν συμμάχων. οὕτω 

καὶ στοιχεῖον τὸ τῆς ἔξωϑεν ἐπικουρίας παρέχον 
πολλάκις μὴ δεόμενον ὑπερέχον. τοῦτο ῥητέον καὶ 

περὶ τῶν ἄλλων ξῴων, ὅσα μὴ πυρὺς δεῖται. καί- 

τοι γ᾽ εἰς τοὐναντίον λάβοι τις ἄν, τὸ χρησιμώ- 

τὸ σέρον εἶναι τοῦτο. ᾧ χρώμεϑα μόνοι οἵ καὶ μάλιστα 

τὸ βέλτιον ἐκ λογισμοῦ λαβεῖν δυνάμενοι" ἐπεὶ τί 

λόγου χρησιμώτερον ἢ μᾶλλον ἀνθρώποις λυσιτελέστε- 

ρον; ἀλλ᾽ οὐ πάρεστι τοῖς ἀλόγοις. τί οὖν; διὰ 

τοῦϑ᾽ ἧττον ὠφέλιμον ἐκ τῆς προνοίας τοῦ βελτίο- 

νος εὑρεϑέν:; 
12. Ἐπεὶ δὲ κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου γεγόναμεν, 

τί τέχνης τῷ βίῳ λυσιτελέστερον; τέχνας δὲ πάσας 
χαὶ ἀνεῦρε τὸ πῦρ καὶ σῴζει᾽ διὸ καὶ τὸν “Πφαιστον 
ἀρχηγὺν αὐτῶν ποιοῦσι. καὶ μὴν ὀλίγου χρόνου 

0 καὶ βίου τοῖς ἀνθρώποις δεδομένου, ὃ μὲν ᾿Δρίστων 
φησὶν ὅτι ὁ ὕπνος οἷον τελώνης τὸ ἥμισυ ἀφαιρεῖ 

τούτου" ἐγὼ δ᾽ ἂν εἴποιμι διόπερ σκότος ἐγρήγορεν 

ἀεὶ διὰ νυκτός. ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος ἀπὸ τῆς ἐγρη- 

γόρσεως, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὰ τῆς ἡμέρας ἡμῖν παρεῖχεν 

5 ἀγαϑά, καὶ τὴν ἡμέρας καὶ νυχτὺς ἐξήρει διαφοράν. 

εἰ τοίνυν τοῦ ζῆν οὐδὲν ἀνθρώποις λυσιτελέστερον 

οι 

μ᾿ 
ι 

τ σι 

ὑπερέχον] οτη. αἸϊαιοῦ οοαἃ. 10. ῥητέον πολλάκις ᾿Ἰἰάθιι 
10 οἵ ἡ 12 λυσιτελὲς ἕτερον 22 ὁοΥΥ. Υἱά. εἰποιμ᾽ ὅτι 
καὶ ἀπειρηκώς τις ἐγρήγορεν οοἰὐ, 0. 28. ἀπὸ Ἔ: τὸ 

}0 
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καὶ τοῦτο πολλαπλασιάξει τὸ πῦρ, πῶς οὐκ ἂν εἴη 

πάντων ὠφελιμώτατον; 

19. Καὶ μήν, οὗ πλείστου κρᾶσις τῆς τῶν αἰσϑή- 
΄ 3 μ᾿ Ε , 3 

σεῶν μετείληφεν. οὐκ ἂν εἴη λυσιτελέστατον; οὐχ 

ὁρᾷς οὖν, ὡς τῇ μὲν ὑγρᾷ φύσει οὐδεμία τῶν 
αἰσϑήσεων χατ᾽ αὐτὴν προσχρῆται χωρὶς πνεύματος 

ἢ πυρὸς ἐγκεχραμένου. τοῦ δὲ πυρὸς ἅπασα μὲν 

αἴσϑησις, οἷον τὸ ξωτικὸν ἐνεργαζομένου. μετεί- 

ληφεν, ἐξαιρέτως δ᾽ ἡἣ ὄψις, ἥτις ὀξυτάτη τῶν διὰ 

σώματός ἐστιν αἰσϑήσεων. πυρὸς ἔξαμμα οὖσα καὶ 

ὅτι ϑεῶν πίστιν παρέσχηκεν" ἔτι τε. ἣ Πλάτων 
φησί, δυνάμεθα κατασχηματίζειν πρὸς τὰς τῶν ἐν 

3 » ΄ ν ἡ Ν - 2 

οὐρανῷ κινήσεις τὴν ψυχὴν διὰ τῆς ὄψεως: 

8 κρᾶσις τῆς] ἕκάστη ἘπΙρΟΥα5 ῬΥΟΡ ΠΟΥ, 564 ΘΟΥΥ. 
οὐδ πλεῖστον 0 χκαϑ΄ αὑτὴν" 10 ἐστιν] τηδ]ῖμι εἶσιν 
1. 6. ἔρχεται αποά οϑὺ ἴῃ Ρ]αῦ. ῬΠαθαν. Ρ. 2ὅ0α 11 Πλάτων] 
46 Τιϑορ, Ρ. 8906 

ΓΞ 

σι 

0 



ΠΟΤΈΡΑ ΤῸΝ ΖΩΙΩΝ ΦΡΟΝΙΜΟΤΈΡΑ, 989 

ΤΑ ΧΡΡΣΑΙΑ Ἡ ΤᾺ ἘΝΥΔΡΑ. 

1. ΑΥ̓ΤΟΒΟΥ͂ΖΟΣ. Τὸν Τυρταῖον ὁ “εωνίδας Β 

ἐρωτηϑεὶς ποῖόν τινα νομίξοι, ᾿ἀγαϑὸν ποιητήν᾽ 

Ὁ ἔφη “νέων ψυχὰς κακκονῆν" ὡς τοῖς νέοις διὰ 

τῶν ἐπῶν δρμὴν ἐμποιοῦντα μετὰ ϑυμοῦ χαὶ φιλο- 

τιμίας, ἐν ταῖς μάχαις ἀφειδοῦσιν αὑτῶν. δέδια 

δή. ὦ φίλοι, μὴ καὶ τὸ τῆς κυνηγεσίας ἐγκώμιον 

ἐχϑὲς ἀνεγνωσμένον ἐπάρῃ τοῦ μετρίου πέρα τοὺς 

τὸ φιλοϑήρους ἡμῖν νεανίσκους, ὥστε τἄλλα πάρεργα 

χαὶ τὸ μηδὲν ἡγεῖσθαι, πρὸς τοῦτο παντάπασι 

ῥυέντας᾽ ὕπου δοκῶ μοι καὶ αὐτὸς ἐκ νέας αὖϑις 

ἀοχῆς παρ᾽ ἡλικίαν ἐμπαϑέστερος γεγονέναι καὶ 

ποθεῖν, ὥσπερ ἡ Εὐριπίδου Φαίδρα, “κυσὶ ϑωύξαι 

10 βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτόμενος᾽" οὕτως ἔϑιγέ μου Ὁ 

πυκνὰ καὶ πιϑανὰ τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπάγων ὃ 

λόγος. 

4 ποῖον] ἰοτῦ. βου. ποιητὴν ποῖον οὗ ἀοὶπᾶθ ἀθ] θη πππὶ 
ποιητήν 10. νομίξοι ποιητήν, “ἀγαϑόν᾽ ἔφη οοἰΐ. 
ὃ κακκονῆν Ἠθγπογάθηιβ: κακύνειν οἵ, ν. 285. τύ, ΟἸδοπι. ο. ῶ 
1 Ἠογμνοτάθηυβ: ἀφειδοῦσαν 14 Εὐριπίδου Φαίδρα) 
οὗ, Ηΐρν. 219 
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ΣΩΚΛΑ͂ΡΟΣ. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ὦ «Δὐτόβουλε" 
καὶ γὰρ ἐχεῖνος ἔδοξέ μοι τὸ ῥητορικὸν ἐγεῖραι διὰ 
χρόνου, χαριζόμενος καὶ συνεαρίξζων τοῖς μειρακίοις" 

μάλιστα δ᾽ ἥσϑην τοὺς μονομάχους αὐτοῦ παρα- 

ϑέντος, ὡς οὐχ ἥκιστα τὴν ϑηρευτικὴν ἄξιον ἐπαι- 

νεῖν, ὅτι τοῦ πεφυκότος ἐν ἡμῖν ἢ μεμαϑηκότος 

χαίρειν μάχαις ἀνδρῶν πρὸς ἀλλήλους διὰ σιδήρου 

τὸ πολὺ δεῦρο τρέψασα καϑαρὰν παρέχει ϑέαν, ἅμα 
τέχνης καὶ τόλμης νοῦν ἐχούσης πρὺς ἀνόητον ἰσχὺν 

καὶ βίαν ἀντιταττομένης καὶ ἐπαινούσης τὸ Εὐρι- 
πίδειον 

“ἢ βραχύ τοι σϑένος ἀνέρος. ἀλλὰ 
ποικιλίᾳ πραπίδων 

δεινὰ μὲν φῦλα πόντου 
χϑονίων τ᾽ ἀερίων τὲ 
δάμναται βουλεύματα. 

2, ΑΥ̓ΤΟΒΟΥ͂ΑΟΣ. Καὶ μὴν ἐκεῖϑεν, ὦ φίλε 
Σώκλαρε. φασὶν ἥκειν ἐπ᾿ ἀνθρώπους τὴν ἀπά- 
ϑειαν χαὶ τὴν ἀγριότητα γευσαμένην φόνου καὶ 

προεϑισϑεῖσαν ἐν ταῖς ἄγραις καὶ τοῖς κυνηγεσίοις 

αἷμα καὶ τραύματα ζῴων μὴ δυσχεραίνειν ἀλλὰ 

ἢ χαίρειν σφαττομένοις καὶ ἀποθνήσκουσιν. εἶθ᾽ 

ὥσπερ ἐν ᾿ἀϑήναις πρῶτός τις ὑπὸ τῶν τριάκοντα 

συκοφάντης ἀποθανὼν ἐπιτήδειος ἐλέχϑη. καὶ δεύ- 

8. συνεαρίξων͵Ἵ τϑοίθ. 886. παροὺ 12 Ναῦοῖ, ρ. 810 
10. ἦ] ἢ τιϑὶ 18 ποικιλίᾳ Ρ. 986: ποικιλία 14 Ἰνγάς 
μὲν Ῥ: ἢ δαμᾷ 15 τ΄ ἀερίων τε --- βουλεύματα 1. 1.: 
ἐανά τε παιδεύματα 28 πρῶτός τις μὲ] οἵ, ΜΈ6]16υ. 1 Ῥ. 869 
234 ᾿Επιτήδειος ἢ 1. 6. ΠΟΠΊΘ ῬΤΟΡΥΠΌΙΙ 

- 0 
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τερος ὁμοίως καὶ τρίτος ἐκ τούτου δὲ κατὰ μικρὸν 

ἤδη προϊόντες ἥπτοντο τῶν ἐπιεικῶν καὶ τέλος οὐδὲ 

τῶν ἀρίστων ἀπέσχοντο πολιτῶν οὕτως ὃ πρῶτος 
ἄρκτον ἀνελὼν ἢ λύκον εὐδοκίμησε καὶ βοῦς τις 

ἢ σῦς αἰτίαν ἔσχε προκειμένων ἱερῶν γευσάμενος 

ἐπιτήδειος ἀποθανεῖν. ἔλαφοι δὲ τοὐντεῦϑεν ἤδη 

χαὶ λαγωοὶ καὶ δορκάδες ἐσϑιόμενοι προβάτων καὶ 

κυνῶν ἐνιαχοῦ καὶ ἵππων κρέα προυξένησαν" “τιϑα- 

σὸν δὲ χῆνα καὶ περιστεράν. ἐφέστιον οἰχέτιν᾽ τὸ 

Σοφοκλέους, οὐχ ὡς γαλαῖ καὶ αἴλουροι τροφῆς 
ἕνεκα διὰ λιμόν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡδονῇ καὶ ὄψῳ διασπῶν- 

τὲς καὶ κατακόπτοντες ὅσον ἐστὶ τῇ φύσει φονικὸν 
καὶ ϑηριῶδες ἔρρωσαν καὶ πρὸς οἶκτον ἀκαμπὲς 
ἀπειργάσαντο,. τοῦ δ᾽ ἡμέρου τὸ πλεῖστον ἀπήμ- 

βλυναν᾽ ὥσπερ αὖ πάλιν οἵ Πυϑαγορικοὶ τὴν πρὸς 
τὰ ϑηρία πραότητα μελέτην ἐποιήσαντο πρὸς τὸ φι- 

λάνϑρωπον καὶ φιλοίκτιρμον᾽ ἡ γὰρ συνήϑεια δεινὴ 

τοῖς κατὰ μικρὸν ἐνοικειουμένοις πάϑεσι πόρρω προ- 900 

αγαγεῖν τὸν ἄνϑοωπον. ἀλλ᾽ οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἐν λό- 
, ᾿᾿ ». ᾿ δι ὦ 

γοις γεγονότες λελήϑαμεν οὔτε τῶν χϑὲες ἡμῖν 

γεγονότων οὔτε τῶν τάχα δὴ γενησομένων σήμε- 

ρον ἀπηρτημένοις. ἀποφηνάμενοι γὰρ ἐχϑές,. ὡς 

οἶσϑα, μετέχειν ἁμωσγέπως πάντα τὰ ζῷα διανοίας 
᾿ λ, - ΜΝ 3 » "δ ἠδ 4 Ψν ,ὔ καὶ λογισμοῦ παρέσχομεν οὐκ ἄμουσον οὐδ᾽ ἄχαρι: 

0 ἐπιτήδειος ἀποϑανεῖν] ἀ6] ματα ταὶ νἱᾶ. αὖ ρ]οββθιηδ 
ῬΙθηΐαβ δα βαρουαβ ἐπιτήδειος 9. οἰκέτιν ἐφέστιον ΝΥ ἃρ- 
ὨΘΙῚΒ 10. 5: οἰκέτην 10. τὸ Σοφοκλέους ἘπηρΟΥαΒ: τὲ 
Σοφοκλῆς οἵ. Νδιοῖς, Ρ, 3814 12 ἔνεστι ἢ 117 ΠυΘΌΠΘΙΙΒ: 
φιλοιχτίρμον 20 τηδ]ἕτη ἐχϑὲς 99 Ἠ: ἀπηρτημένοι 
10, ἀποφηνάμενοι Ἐ 1. 6, ἀπηρτΊ ΜΕΝΟΙς. ἀποφηνά ΜΕΝΟΙ 
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τοῖς ϑηρατικοῖς νεανίσκοις περὶ συνέσεως ϑηρίων 

ἐνάλων τε καὶ πεζῶν ἅμιλλαν. ἥν, ὡς ἔοικε, σήμερον 

βοαβεύσομεν, ἄν γε δὴ ταῖς προχλήσεσιν οἱ περὶ 

᾿Αριστότιμον καὶ Φαίδιμον ἐμμείνωσιν" ἐκείνων γὰρ 

ὁ μὲν τῆς γῆς, ὡς διαφέροντα τῷ φρονεῖν ζῷα γεννώ- 

σης, ἐπεδίδου τοῖς ἑταίροις συνήγορον ἑαυτόν. ὁ δὲ 

τῆς ϑαλάττης. 

ΣΩΚΊ. Ἐμμένουσιν, ὦ Αὐτόβουλε, καὶ ὅσον 
οὔπω πάρεισι" συντασσομένους γὰρ αὐτοὺς ξἕωϑεν 
ἑώρων. ἀλλ᾽ εἰ βούλει, πρὸ τοῦ ἀγῶνος ὅσα τοῖς 

ἐχϑὲς λόγοις προσήκοντα λεχϑῆναι καιρὸν οὐκ ἔσχεν 

ἢ σὺν οἴνῳ καὶ παρὰ πότον οὐ μετὰ σπουδῆς ἐλέχϑη 

πρὸς αὑτοὺς ἀναλάβωμεν. ἐδόχει γάρ τι πραγμα- 

τικῶς οἷον ἀντηχεῖν ἐκ τῆς Στοᾶς, ὡς τῷ ϑνητῷ 

τὸ ἀϑάνατον ἀντίκειται καὶ τῷ φϑαρτῷ τὸ ἄφϑαρτον 

καὶ σώματί γε τὸ ἀσώματον" οὕτως ὑπάρχοντι τῷ 

λογικῷ χρῆναι τὸ ἄλογον ἀντικεῖσθαι καὶ ἀνϑυ- 
πάρχειν καὶ μὴ μόνην ἐν τοσαῖσδε συζυγίαις ἀτελῆ 

τήνδε λείπεσϑαι καὶ πεπηρωμένην. 

ὃ. ΑΥ̓Τ. Τίς δέ, ὦ φίλε Σώκλαρε,. τοῦτ᾽ ἠξίω- 
σεν, ὄντος ἐν τοῖς πράγμασι τοῦ λογικοῦ, μὴ εἶναι 

τὸ ἄλογον; πολὺ γάρ ἐστι καὶ ἄφϑονον ἐν πᾶσι 

τοῖς ψυχῆς ἀμοιροῦσι καὶ οὐδὲν ἑτέρας δεόμεθα 
πρὸς τὸ λογικὸν ἀντιϑέσεως ἀλλὰ πᾶν εὐθὺς τὸ 

ἄψυχον ὡς ἄλογον καὶ ἀνόητον ἀντίκειται τῷ μετὰ 

ψυχῆς λόγον ἔχοντι καὶ διάνοιαν. εἰ δέ τις ἀξιοῖ 

Ὁ μὴ κολοβὸν εἶναι τὴν φύσιν ἀλλὰ τὴν ἔμψυχον 

12 σὺν] ἐν Πουνογάθμυβ 18 αὑτοὺς ὅ: αὐτοὺς 28 οὐδὲν 
Ῥουρμσυϊαβ (6 Αθδύϊη. 8, 21: οὐδ᾽ ἔτι 

10 

20 

3 
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φύσιν ἔχειν τὸ μὲν λογικὸν τὸ δ᾽ ἄλογον. ἕτερος 
ἀξιώσει τὴν ἔμψυχον φύσιν ἔχειν τὸ μὲν φανταστι- 

χὸν τὸ δ᾽ ἀφαντασίωτον. καὶ τὸ μὲν αἰσϑητικὸν τὸ 
δ᾽ ἀναίσϑητον᾽ ἵνα δὴ τὰς ἀντιξύγους ταύτας καὶ 

ἀντιϑέτους ἕξεις καὶ στερήσεις περὶ ταὐτὸν ἡ φύσις 

ἔχῃ γένος οἷον ἰσορροπούσας. εἰ δ᾽ ἄτοπος ὃ ζητῶν 

τοῦ ἐμψύχου τὸ μὲν αἰσϑητικὸν τὸ δ᾽ ἀναίσϑητον 

εἶναι. καὶ τὸ μὲν φαντασιούμενον τὸ δ᾽ ἀφαντα- 
σίωτον, ὅτι πᾶν τὸ ἔμψυχον αἰσϑητικὸν εὐθὺς εἶ- 
ναι καὶ φανταστικὸν πέφυκεν" οὐδ᾽ οὗτος ἐπιεικῶς 
ἀπαιτήσει τὸ μὲν λογικὸν εἶναι τοῦ ἐμψύχου τὸ δ᾽ 
ἄλογον, πρὸς ἀνθρώπους διαλεγόμενος μηδὲ ὃν 

οἰομένους αἰσϑήσεως μετέχειν ὃ μὴ καὶ συνέσεως. 
μηδ᾽ εἶναι ξῷον ᾧ μὴ δόξα τις καὶ λογισμὸς ὥσπερ 
αἴσϑησις καὶ δρμὴ κατὰ φύσιν πάρεστιν. ἡ γὰρ 

φύσις, ἣν ἕνεκά του καὶ πρός τι πάντα ποιεῖν ὁρ- 
ϑῶς λέγουσιν, οὐκ ἐπὶ ψιλῷ τῷ πάσχον τι αἰσϑά- 
νεῦϑαι τὸ ζῷον αἰσϑητικὸν ἐποίησεν" ἀλλ᾽ ὄντων 

μὲν οἰκείων πρὸς αὐτὸ πολλῶν ὄντων δ᾽ ἀλλοτρίων. 

οὐδ᾽ ἀκαρὲς ἦν περιεῖναι μὴ μαϑόντι τὰ μὲν φυλάτ- 
τεσϑαι τοῖς δὲ συμφέρεσθαι. τὴν μὲν οὖν γνῶσιν 
ἀμφοῖν ὁμοίως ἣ αἴσθησις ἑκάστῳ παρέχει" τὰς δ᾽ 

ἑπομένας τῇ αἰσϑήσει τῶν μὲν ὠφελίμων λήψεις καὶ 
διώξεις, διακρούσεις δὲ καὶ φυγὰς τῶν ὀλεϑρίων 

5 καὶ λυπηρῶν, οὐδεμία μηχανὴ παρεῖναι τοῖς μὴ 

0 ἰσορροπούσας] ἰσορρύπους ῬοΥυρηντα8Β. αὶ ἁαά! ἀλλ᾽ 
ἄτοπον τοῦτό γε 10 ἕνεκά του ῬονΡ γυΐαβ: ἕνεκα τοῦ 
17 πάσχον τι Ἀν: πάσχοντι Ἰιῦγϊ. πάσχειν καὶ ῬοΥΡΒΥΥΙαΒ 
20 παρεῖναι Ἰάθιη 

Ε 



10 ΒΒ ΒΟΙΠΕΒΉΤΙΑ ΑΝΙΜΑΙΠΌΜ. 

λογίζεσϑαί τι καὶ κρίνειν καὶ μνημονεύειν καὶ 
προσέχειν πεφυκόσιν᾽ ἀλλ᾽ ὧν ἂν ἀφέλῃς παντάπασι 

προσδοκίαν μνήμην πρόϑεσιν παρασκευὴν τὸ ἐλ- 

πίζειν τὸ δεδοικέναι τὸ ἐπιϑυμεῖν τὸ ἀσχάλλειν, οὔτ᾽ 

ὀμμάτων ὄφελος οὐδὲν αὐτοῖς παρόντων οὔτ᾽ ὥτων᾽ 
αἰσθήσεώς τε πάσης καὶ φαντασίας τὸ χρώμενον 
οὐκ ἐχούσης ἀπηλλάχϑαι βέλτιον ἢ πονεῖν καὶ λυ- 

961 πεῖσϑαι καὶ ἀλγεῖν, ᾧ διακρούσεται ταῦτα μὴ παρόν- 
τος. καίτοι Στράτωνός γε τοῦ φυσικοῦ λόγος ἐστίν. 

[2 

ἀποδεικνύων ὡς οὐδ᾽ αἰσϑάνεσϑαι τὸ παράπαν ἄνευ ιτ0 

τοῦ νοεῖν ὑπάρχει" καὶ γὰρ γράμματα πολλάκις 

ἐπιπορευομένους τῇ ὕψει καὶ λόγοι προσπίπτοντες 

τῇ ἀκοῇ διαλανθϑάνουσιν ἡμᾶς καὶ διαφεύγουσι πρὸς 
ἑτέροις τὸν νοῦν. ἔχοντας" εἶτ᾽ αὖϑις ἐπανῆλϑε καὶ 
μεταϑεῖ καὶ διώκει τῶν προϊεμένων ἕκαστον ἀναλεγό- τὸ 

μενος" ἧ καὶ λέλεκται 

“νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά" 

ὡς τοῦ περὶ τὰ ὄμματα καὶ ὦτα πάϑους, ἂν μὴ 
Β παρῇ τὸ φρονοῦν, αἴσϑησιν οὐ ποιοῦντος. διὸ καὶ 

Κλεομένης ὁ βασιλεύς, παρὰ πότον εὐδοκιμοῦντος 50 

ἀκροάματος, ἐρωτηϑεὶς εἰ μὴ φαίνεται σπουδαῖον, 

ἐχέλευσεν ἐκείνους σκοπεῖν, αὐτὸς γὰρ ἐν Πελο- 

ποννήσῳ τὸν νοῦν ἔχειν. ὅϑεν ἀνάγκη πᾶσιν. οἷς 
τὸ αἰσϑάνεσϑαι, καὶ τὸ νοεῖν ὑπάρχειν, εἰ τῷ νοεῖν 

1ὅ προϊεμένων] προειρημένων 1ᾶθηι 117 τἄλλα Μ οἱ 
ΤΠπθοδογθῦυβ (46 οὐγ, ατᾶθο. αἴροῦ. Ρ. 41 θα. Οδϊβέοσα): 
τὰ δ᾽ ἄλλα 22 αὐτὸς ῬογΡΠγΥαΒ: αὐτὸν 28 οἷς] οἷς ἂν 
Αἰποῦβ, απᾶθ οἷς ἂν ἢ Ὁ 
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αἰσϑάνεσθαι πεφύκαμεν. ἔστω δὲ μὴ δεῖσϑαι τοῦ 

νοῦ τὴν αἴσϑησιν πρὸς τὸ αὑτῆς ἔργον" ἀλλ᾽ ὅταν 

γε τῷ ζῴῳ πρὸς τὸ οἰχεῖον καὶ τἀλλότριον ἡ 
αἴσϑησις ἐνεργασαμένη διαφορὰν ἀπέλθῃ, τί τὸ 

μνημονεῦόν ἐστιν ἤδη καὶ δεδιὸς τὰ λυποῦντα καὶ 

ποθοῦν τὰ ὠφέλιμα καί, μὴ παρόντων, ὅπως πα- 

ρέσται μηχανώμενον ἐν αὐτοῖς καὶ παρασχευαΐό- Ο 

μενον ὁρμητήρια καὶ καταφυγὰς καὶ ϑήρατρα πάλιν 

αὖ τοῖς ἁλωσομένοις καὶ ἀποδοάσεις τῶν ἐπιτιϑε- 

1ὸ μένων; καὶ ταυτί γε κἀκεῖνοι λέγοντες ἀποκναίου- 

σιν. ἐν ταῖς εἰσαγωγαῖς ἑκάστοτε τήν ἱπρόϑεσιν᾽ δριξό- 

μενοι σημείωσιν ἐπιτελειώσεως", τὴν δ᾽ ᾿ἐπιβολήν᾽ 
ἱδρμὴν πρὸ δρμῆς᾽. παρασκευήν᾽ δέ πρᾶξιν πρὸ πρά- 

ξεως. μνήμην δέ κατάληψιν ἀξιώματος παρεληλυ- 

5 ϑότος, οὗ τὸ παρὸν ἐξ αἰσϑήσεως κατελήφϑη᾽. τού- 
τῶν γὰρ οὐδὲν ὅ τι μὴ λογικόν ἐστι, καὶ πάντα 

"- 

ι 

τοῖς ζῴοις ὑπάρχει πᾶσιν ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὰ περὶ 
τὰς νοήσεις, ἃς ἐναποκειμένας μέν “ἐννοίας᾽ καλοῦσι 1) 

χινουμένας δέ “διανοήσεις. τὰ δὲ πάϑη σύμπαντα 
90 κοινῶς χρίσεις φαύλας καὶ δόξας" ὁμολογοῦντες εἶναι, 

ϑαυμαστὸν ὅτι δὴ παρορῶσιν ἐν τοῖς ϑηρίοις ἔργα 

καὶ κινήματα πολλὰ μὲν ϑυμῶν πολλὰ δὲ φόβων 
καὶ ναὶ μὰ Δία φϑόνων καὶ ξηλοτυπιῶν" αὐτοὶ δὲ 
χαὶ κύνας ἁμαρτάνοντας καὶ ἵππους κολάζουσιν, οὐ 

95 διὰ κενῆς ἀλλ᾽ ἐπὶ σωφρονισμῷ, λύπην δι᾿ ἀλγη- 
δόνος ἐμποιοῦντες αὐτοῖς, ἣν μετάνοιαν ὀνομάξομεν. 

8 Ἔ: τὸ ἀλλότριον τοῖς ἁλοῦσιν ῬΟΥΡΏγΤα8 [10 καὶ 
ταυτί γε] καίτοι γε ἰάθτηῃ 28 ναὶ μὰ] νὴ ῬοΥΡΌνΥΪαΒ 
20 Ἐ; διακενῆς 

ῬΙαίατοιὶ Μοσα!α, Ὑ]. ΥἹ. ῶ 
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ἡδονῆς δὲ τῇ μὲν δι’ ὥτων ὄνομα κήλησίς ἐστι τῇ 
δὲ δι᾿ ὀμμάτων γοητεία" χρῶνται δ᾽ ἑκατέροις ἐπὶ τὰ 

Ἑ ϑηρία. κηλοῦνται μὲν γὰρ ἔλαφοι καὶ ἵπποι σύριγξι 

καὶ αὐλοῖς χαὶ τοὺς παγούρους ἐκ τῶν χηραμῶν 

ἀνακαλοῦνται βιαζόμενον ταῖς φώτιγξι. καὶ τὴν δ 

ϑρίσσαν ἀδόντων καὶ χροτούντων ἀναδύεσϑαι καὶ 
προϊέναι λέγουσιν. ὃ δ᾽ ὦτος αὖ πάλιν ἁλίσκεται 
γοητευόμενος, ὀρχουμένων ἐν ὄψει μεϑ' ἡδονῆς ἅμα 

δυϑμῷ γλιχόμενος τοὺς ὥμους εὖ διαφέρειν. οἵ 

δὲ περὶ τούτων ἀβελτέρως λέγοντες μήϑ᾽ ἥδεσθαι τὸ 

μήτε ϑυμοῦσϑαι μήτε φοβεῖσϑαι μήτε παρασκευάξε- 

σϑαι μήτε μνημονεύειν. ἀλλ “ὡσανεὶ μνημονεύειν" 
τὴν μέλιτταν καί “ὡσανεὶ παρασχευάξεσϑαι᾽ τὴν χελι- 

δόνα καί ᾿ὡσανεὶ ϑυμοῦσϑαι᾽ τὸν λέοντα καί ᾿ὡσανεὶ 

Ε φοβεῖσθϑαι᾽ τὴν ἔλαφον, οὐκ οἶδα τί χρήσονται τοῖς τὸ 

λέγουσι μήτε βλέπειν μήτ᾽ ἀκούειν ἀλλ᾽ “ὡσανεὶ 

βλέπειν αὐτὰ καί ᾿ὡσανεὶ ἀκούειν". μηδὲ φωνεῖν ἀλλ᾽ 

ὡσανεὶ φωνεῖν", μηδ᾽ ὅλως ζῆν ἀλλ᾽ ὡσανεὶ ζῆν" 
ταῦτα γὰρ ἐκείνων οὐ μᾶλλόν ἔστι λεγόμενα παρὰ 

τὴν ἐνάργειαν, ὡς ἐγὼ πείϑομαι. ; 20 

4. ΣΩΚΆΑ. Καἀμὲ τοίνυν, ὦ ἉΑὐτόβουλε, ταῦτά 
γε τίϑει πειϑόμενον᾽ τῷ δὲ τοῖς ἀνθρωπίνοις ἤϑεσι 

962 καὶ βίοις καὶ πράξεσι καὶ διαίταις τὰ τῶν ξῴων 

παρατιϑέναι ἄλλην τε πολλὴν ἐνορῶν φλαυρότητα 

1 τῇ μὲν -- τῇ δ ΕΣ: τῷ μὲν --- τῷ δὲ (τῆς μὲν - τῆς δὲ 
ῬοΥΡΠΥ]α5) 8 μὲν γὰρ Ἐ: μὲν ὅ βιαζόμενοι ταῖς φότιγξι] 
μελιξύμενοι ταῖς το ς ῬοΣΡΗσυΐαΒ 10 507. υἱᾶ, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι 
16 μήτε -- μήτ᾽ Ἐς μηδὲ - μηδ 22 τῷ δὲ ΘαΘΌποταβ: τὸ 
δὲ 94 ἐνορῶν Ἐς ἐν ὅλω Ἰδτὶ. Ἐκ ἐ ἐνορῶν οἴἶθροιῦ ὅταν --- 
ἐνορῶ ῬογρΗγγθβ. Ναπο ἄθιηθσα σϑοΐθ 886 μαρροῦ ἀπορῶ 
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καὶ τῆς ἀρετῆς. πρὸς ἣν ὃ λόγος γέγονε, μηδένα 

ἐμφανῆ στοχασμὸν αὐτῶν μηδὲ προχοπὴν μηδ᾽ 

ὄρεξιν, ἀπορῶ πῶς ἡ φύσις ἔδωχε τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς, 

ἐπὶ τὸ τέλος ἐξικέσϑαι μὴ δυναμένοις. 
δ ΑΔΥ̓Τ. ᾿Δ4λλὰ τοῦτο μὲν οὐδ᾽ αὐτοῖς ἐκείνοις, ὦ 

Σώκχλαρε, τοῖς ἀνδράσιν ἄτοπον εἶναι δοκεῖ" τὴν 

γοῦν πρὸς τὰ ἔκγονα φιλοστοργίαν ἀρχὴν μὲν ἡμῖν 

κοινωνίας καὶ δικαιοσύνης τυϑέμενοι. πολλὴν δὲ 

τοῖς ζώοις καὶ ἰσχυρὰν ὁρῶντες παροῦσαν, οὔ φασιν 

ι0ὺ αὐτοῖς οὐδ᾽ ἀξιοῦσι μετεῖναι δικαιοσύνης. ἡμιόνοις Β 

δὲ τῶν γεννητιπῶν μορίων οὐδὲν ἐνδεῖ" καὶ γὰρ 
αἰδοῖα καὶ μήτρας καὶ τὸ χρῆσϑαι μεϑ'᾽ ἡδονῆς 

τούτοις ἔχουσαι πρὸς τὸ τέλος οὐκ ἐξικνοῦνται τῆς 

γενέσεως. σκόπει δ᾽ ἄλλως, μὴ καὶ καταγέλαστόν ἐστι 

ιὸ τοὺς Σωκράτας χαὶ τοὺς Πλάτωνας οὐδὲν ἐλαφρο- 
τέρᾳ κακίᾳ τοῦ τυχόντος ἀνδραπόδου συνεῖναι φάσ- 

κειν, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἄφρονας εἶναι καὶ ἀκολάστους 

καὶ ἀδίκους, εἶτα τῶν ϑηρίων αἰτιᾶσθαι τὸ μὴ 

καϑαρὸν μηδ᾽ ἀπηκριβωμένον πρὸς ἀρετὴν ὡς 

90 στέρησιν οὐχὶ φαυλότητα λόγου καὶ ἀσϑένειαν, 
καὶ ταῦτα τὴν κακίαν ὁμολογοῦντας εἶναι λογικήν. 

ἧς πᾶν ϑηρίον ἀναπέπλησται" καὶ γὰρ δειλίαν Ὁ 

πολλοῖς καὶ ἀκολασίαν ἀδικίαν τε καὶ κακόνοιαν δρῶ- 

μὲν ἐνυπάρχουσαν. ὃ δ᾽ ἀξιῶν τὸ μὴ πεφυκὺς ὀρϑό- 

φῇ τητα λόγου δέχεσθαι μηδὲ λόγον δέχεσθαι φύσει 

2 ἐμφανῆ Ῥογργυῖαθ: ἐμφήνη 8 αὐτοῖς) τοῖς Ῥοι- 
ῬΒγΥῖαΒ 10 φάσκειν ἰάθχα: φάσκοντας 19 ὡς στέρησιν 
ἰάριη: ὥσπερ 21 καὶ ταῦτα τὴν Ἰᾶάθῃη: καὶ ταύτην 
28 χακόνοιαν Ἰάθιη; κακοήϑειαν 34 10. Μ: ὑπάρχουσαν 

9 Ἐ 
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πρῶτον μὲν οὐδὲν διαφέρει τοῦ μήτε πέϑηκον 

αἴσχϑυς φύσει μετέχειν μήτε χελώνην βραδυτῆτος 
2 - δ Ἁ ἤ 2 Ἀ - Ζ 

ἀξιοῦντος, ὅτι μηδὲ κάλλους ἐπιδεκτικὰ μηδὲ τάχους 

ἐστίν: ἔπειτα τὴν διαφορὰν ἐμποδὼν οὖσαν οὐ 
- ΄ Ἁ Ἁ .) ΄ ΄ - συνορᾷ᾽ λόγος μὲν γὰρ ἐγγίγνεται φύσει, σπουδαῖος 

ὃὲ λόγος καὶ τέλειος ἐξ ἐπιμελείας καὶ διδασκαλίας" 

διὸ τοῦ λογικοῦ πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις μέτεστιν. ἣν 

δὲ ξητοῦσιν ὀρϑότητα καὶ σοφίαν οὐδ᾽ ἄνθρωπον 

εἰπεῖν κεχτημένον ἔχουσιν. ὡς γὰρ ὄψεως ἔστι 

πρὸς ὄψιν διαφορὰ καὶ πτήσεως πρὸς πτῆσιν οὐ 
Ἁ ς ΄ὔ ο’ ΄ Ἀ ΄ 3 ᾽ 

γὰρ ὁμοίως ἱέρακες βλέπουσι καὶ τέττιγες οὐδ 

ἀετοὶ πέτονται καὶ πέρδικες, οὕτως οὐδὲ παντὶ 
- [, ς 2 - δ Ἷ ᾿ ΒΩ 

λογικῷ μέτεστιν ὡσαύτως τῆς εὑρομένης τὸ ἄκρον 

εὐστροφίας καὶ ὀξύτητος" ἐπεὶ δείγματά γε πολλὰ 

κοινωνίας καὶ ἀνδρείας καὶ τοῦ πανούργου περὶ 
τοὺς πορισμοὺς χαὶ τὰς οἰκονομίας. ὥσπερ αὖ καὶ 

- 2 Ψ 3 ΄ ΄, “ ΄ Ε 

τῶν ἐναντίων, ἀδικίας δειλίας ἀβελτερίας, ἔνεστιν 

αὐτοῖς. καὶ μαρτυρεῖ τὸ νυνὶ πεποιηκὸς ἐν τοῖς 

νεανίσκοις τὴν ἅμιλλαν: ὡς γὰρ οὔσης τινὸς δια- 

φορᾶς, οἵ μὲν τὰ χερσαῖά φασιν οἵ δὲ τὰ ϑαλάσσια 
μᾶλλον προῆχϑαι φύσει πρὸς ἀρετήν. ὃ δὴ καὶ 

δῆλόν ἐστι. παραβαλλομένων πελαργοῖς ἵππων ποτα- 

μίων. οἵ μὲν γὰρ τρέφουσι τοὺς πατέρας οἵ δ᾽ 

ἀποχτιννύουσιν ἵνα τὰς μητέρας ὀχεύωσι" καὶ περι- 

στεραῖς περδίκων οἵ μὲν γὰρ ἀφανίζουσι τὰ φὰ καὶ 
διαφϑείρουσι. τῆς ϑηλείας, ὅταν ἐπῳάζξῃ, μὴ προσ- 

1 διὸ Ῥογρμγγίαβ: διὰ 9 ἔχουσιν] δαα. κἂν μυρίοι 
δὲ ὦσιν ῬογΡΒγΥὶὰβ 10. ὡς γὰρ Μ: ὡς 18 εὑρομένης] 
δεχομένης ῬΟΥΡΒΥΥΙαΒ; τη] φερομένης 30 Ῥογρθγτνῖυβ: 
τὰς ϑηλείας, ὅταν ἐπωάξωσιν οὐ προσδεχομένας 
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δεχομένης τὴν ὀχείαν, οἱ δὲ καὶ διαδέχονται τὴν ἐπι- 
μέλειαν. ἐν μέρει ϑάλποντες τὰ ὠὰ καὶ ψωμίξουσι 

πρότεροι τὰ νεόττια, καὶ τὴν ϑήλειαν, ἐὰν πλείονα 

χρόνον ἀποπλανηϑῆῇ, κόπτων ὃ ἄρρην εἰσελαύνει πρὸς 

τὰ φὰ καὶ τοὺς νεοττούς. ὄνοις δὲ καὶ προβάτοις 

᾿Δντίπατρος ἐγκαλῶν ὀλιγωρίαν καϑαριότητος οὐκ 

οἶδ᾽ ὅπως παρεῖδε τὰς λύγκας καὶ τὰς χελιδόνας, 
ὧν αἵ μὲν ἐχτοπίζουσι παντάπασι κρύπτουσαι καὶ 
ἀφανίζουσαι τὸ λυγκούριον. αἱ δὲ χελιδόνες ἔξω 

στρεφομένους διδάσκουσι τοὺς νεοττοὺς ἀφιέναι 

τὸ περίττωμα. καίτοι διὰ τί δένδρου δένδρον οὐ 

λέγομεν ἀμαϑέστερον. ὡς κυνὸς πρόβατον οὐδὲ λαχά- 

νου λάχανον ἀνανδρότερον. ὡς ἔλαφον λέοντος; 

ἢ καϑάπερ ἐν τοῖς ἀκινήτοις ἕτερον ἑτέρου βραδύ- 968 

τερον οὐκ ἔστιν οὐδὲ μικροφωνότερον ἐν τοῖς 

ἀναύδοις. οὕτως οὐδὲ δειλότερον οὐδὲ νωϑρότερον 

οὐδ᾽ ἀκρατέστερον, οἷς μὴ φύσει πᾶσιν ἡ τοῦ φρο- 
νεῖν δύναμις, ἄλλοις δ᾽ ἄλλως κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ 

ἧττον παροῦσα τὰς ὁρωμένας διαφορὰς πεποίηκεν; 

Ὁ. ΣΩΚΛΑ. ᾿Δλλὰ ϑαυμαστὸν ὅσον ἄνϑρωπος 

εὐμαϑείᾳ καὶ ἀγχινοίᾳ καὶ τοῖς περὶ δικαιοσύνην 

χαὶ κοινωνίαν διαφέρει τῶν ζῴων. 
ΑΥ̓Τ. Καὶ γὰρ ἐκείνων, ὦ ἑταῖρε, πολλὰ τοῦτο 

μὲν μεγέϑει καὶ ποδωχείᾳ τοῦτο δ᾽ ὄψεως ῥώμῃ 

1 οἵδ᾽ ὕπως Ναυοκίαβ: οἷδα πῶς (οἷδεν ὅπως ῬοΙΡὨν- 
Υ] 8) 10. Ηφυοβοσαβ: λύγγας 9 Ναυοκίαβ: λυγγούριον 
11 Ῥουρῃγυίαβ: περίστευμα ἰν. Βομβοίοσυβ: δένδρον δένδρου 
10 Ῥογρμγυῖαβ: δεινότερον 11 οἷς] ὕπου Ἰᾶάθπι πᾶσιν] 
πάρεστιν ἢ 21 εὐμαϑείᾳ Ῥοτρμγυίυβ: εὐηϑεί 324 τηδ)Ἕτη 
τοῦτο δὲ δώμῃ καὶ ὄψεως 
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καὶ ἀκοῆς ἀκριβεία πάντας ἀνθρώπους ἀπολέλοιπεν" 

ἀλλ οὐ διὰ τοῦτο τυφλὸς οὐδ᾽ ἀδύνατος οὐδ᾽ 

ἄωτος ὃ ἄνθρωπός ἐστιν- ἀλλὰ καὶ ϑέομεν εἰ καὶ 
βραδύτερον ἐλάφων. καὶ βλέπομεν εἰ καὶ χεῖρον 

ἱεράκων" ἰσχύος τε καὶ μεγέϑους ἣ φύσις ἡμᾶς οὐκ 

ἀπεστέρησεν, καίτοι τὸ μηδὲν ἐν τούτοις πρὸς ἐλέ- 
φαντα καὶ κάμηλον ὄντας. οὐκοῦν ὁμοίως μηδὲ 

τὰ ϑηρία λέγωμεν, εἰ νωϑρότερον φρονεῖ καὶ 
κάκιον διανοεῖται, μὴ διανοεῖσθαι μηδὲ φρονεῖν 

ὅλως μηδὲ κεκτῆσϑαι λόγον, ἀσϑενῆ δὲ κεκτῆσθαι 
καὶ ϑολερόν, ὥσπερ ὀφθαλμὸν ἀμβλυώττοντα καὶ 

τεταραγμένον. εἰ δὲ μὴ πολλὰ τοὺς νεανίσκους 

αὐτίκα δὴ μάλα προσεδόκων τὸν μὲν ἐκ γῆς τὸν 
δ᾽ ἐκ θαλάττης ἐνταῦϑα συνερανίσειν, φιλολόγους 

καὶ φιλογραμμάτους ὄντας, οὐκ ἂν ἀπεσχόμην σου 

μυρία μὲν εὐμαϑείας μυρία δ᾽ εὐφυΐας παραδείγ- 

ματα ϑηρίων διηγούμενος, ὧν ἄμαις καὶ σκάφαις 

ἡμῖν ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀρύσασϑαι ϑεάτρων ἡ καλὴ 

Ῥώμη παρέσχηκε. ταῦτα μὲν οὖν ἐκείνοις νεαρὰ 

καὶ ἄϑικτα πρὸς τὸν λόγον ἐγκαλλωπίσασϑαι κατα- 

λείπωμεν" βούλομαι δὲ μικρόν τι μετὰ σοῦ σκέψασ- 

ὃαι καϑ' ἡσυχίαν. οἶμαι γὰρ ἰδίαν τινὰ μέρους 
ἑχάστου καὶ δυνάμεως φαυλότητα καὶ πήρωσιν εἶναι 

2 τυφλὸς] κωφὸς οὐδὲ τυφλὸς ΟἸΐβδΒο οὐδ᾽ ἄωτος 
ῬουΡΒγΥϊα8β, αἀδ6 ρτϑθίθυθη δ, βαπὺ 8 ϑέομεν --- βλέπομεν 
εἰ καὶ χεῖρον ἱεράκων) δαἀαϊίε, βΒαπ οχ Ῥουρμγτῖο; ἴῃ ΡΙαΐ. 
ἸΙΌγῚ85. Βαρουβαηῦ νουθδ, χειρῶν ἱεράκων ἴῃ ΟΡ ϊτη8, χειρῶν 
καὶ ὀμμάτων ἴῃ οθἰθ 15 δ ἰσχύος τε] ταδ]η ἰσχύος δὲ 
11 Ῥουρβγσῖαβ: καὶ ϑολερὸν κεκτῆσϑαι. Ἑ᾿οΥῦ, ὕάτηθη κεκτῆσθαι 
ἀοΙοπάσπι οϑὺ 16 σου] σοι 

ϑ 
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χαὶ νόσον, ὥσπερ ὀφϑαλμοῦ τυφλότητα καὶ σκέλους 

χωλότητα καὶ ψελλότητα γλώσσης, ἄλλου δὲ μηδε- 

νός᾽ οὐ γὰρ ἔστι τυφλότης μὴ πεφυκότος δρᾶν 

οὐδὲ χωλότης μὴ πεφυχότος βαδίζειν, ψελλόν τε 
“«- 9 Ξ: κ᾿} -- 3 , ᾿ς ᾿ 

τῶν ἀγλώσσων ἢ τῶν ἀναύδων φύσει τραυλὸν 

οὐδὲν ἂν προσείποις. οὐκοῦν οὐδὲ παραπαῖον ἢ 
παραφρονοῦν ἢ μαινόμενον. ᾧ μὴ τὸ φρονεῖν καὶ 

διανοεῖσθαι καὶ λογίζεσϑαι κατὰ φύσιν ὑπῆρχεν" 
τ δηρ Ἁ “ 32 ᾽ὔ , Α ΄ 

οὐ γὰρ ἔστιν ἐν πάϑει γενέσϑαι μὴ κεκτημένον 

δύναμιν, ἧς τὸ πάϑος ἢ στέρησις ἢ πήρωσις ἤ τις 
Ψ᾿ “ ΑΥ 9 Ν . : ΄ , ΄ 
ἄλλη κάκωσις ἣν. ἀλλὰ μὴν ἐντετύχηχάς γε λυττώ- 

δσαις κυσίν, ἐγὼ δὲ καὶ ἵπποις" ἔνιοι δέ φασι καὶ 
“ὦ ΄ Ἂς φέ ΣΙ 9 “ Ἁ “ἢ ἕῳ 

βοῦς μαίνεσθαι καὶ ἀλώπεκας, ἀρκεῖ δὲ τὸ τῶν 

χυνῶν. ὃ ἀναμφισβήτητόν ἐστι, καὶ μαρτυρεῖ λόγον 

ἔχειν καὶ διάνοιαν οὐ φαύλην τὸ ξῷον. ἧς ταραττο- 
μένης καὶ συγχεομένης ἡ λεγομένη λύττα καὶ μανία 

΄ 2 ΄ » ΝΥ "“ Ε , 3 ὦ 
πάϑος ἐστίν. οὔτε γὰρ ὕψιν ἀλλοιουμένην αὐτῶν 

ἂν. 9 2 Ἁ ς - »} ᾽ δ’ 3 , 

οὔτ ἀκοὴν ὁρῶμεν. ἀλλ ὥσπερ ἀνϑρώπου μελαγ- 

χολῶντος ἢ παραχόπτοντος ὁ μὴ λέγων ἐξεστάναι 

χαὶ διεφϑορέναι τὸ φρονοῦν καὶ λογιζόμενον καὶ 

μνημονεῦον ἄτοπός ἐστι" καὶ γὰρ ἡ συνήϑεια ταῦτά 

γε κατηγορεῖ τῶν παραφρονούντων μὴ εἶναι παρ᾽ 
τ - 2 9 , - - ὰ δ, ς 

αὑτοῖς ἀλλ᾽ ἐκπεπτωκέναι τῶν λογισμῶν" οὕτως ὃ 

τοὺς λυττῶντας κύνας ἄλλο τι πεπονϑέναι νομίζων 

ἀλλ᾽ οὐχὶ τῷ φρονεῖν πεφυκότι καὶ λογίζεσθαι καὶ 

1 καὶ ῬοΥΡΒΥΥΪαΒ: ἢ 9 ἐν πάϑει Ἰάθιη: εὐπαϑὲς 
11 ἦν] ἐστιν 1ά61) 12 ἐγὼ δὲ] ἔτι δὲ 1ᾶάΘῃ) 11 αὐτοῖς 
Ἰάθτη 28 αὑτοῖς Ναποκίαβ: αὐτοῖς ῶῦ τοῦ φρονεῖν 
πεφυπύτος --- ἀναπεπλησμένου --- παραπεπτωχότος (165. παρα- 
πεπαικύτος) ῬΟΥΡΕΣΥΙΒ τοῦ 8 
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ὠνημονξύειν ἀναπεπλησμένους ταραχῆς καὶ παρα- 

πεπαικότας ἀγνοεῖν τὰ φίλτατα πρόσωπα καὶ φεύ- 

γειν τὰς συντρόφους διαίτας, ἢ παρορᾶν τὸ φαινό- 

μενον ἔοικεν ἢ συνορῶν τὸ γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ 

φιλονεικεῖν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν. 

0. ΣΩΚΆ. Ὀρϑῶς μοι δοκεῖς ὑπονοεῖν" οὗ γὰρ 

ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ τοῦ Περιπάτου μάλιστα πρὸς 
τοὐναντίον ἐντείνονται τῷ λόγῳ. τῆς δικαιοσύνης 

ἑτέραν γένεσιν οὐκ ἐχούσης, ἀλλὰ παντάπασιν 
904 ἀσυστάτου χαὶ ἀνυπάρκλτου γιγνομένης. εἰ πᾶσι τοῖς τὸ 

ξῴοις λόγου μέτεστι᾽ γίγνεται γὰρ ἢ τὸ ἀδικεῖν 

ἀναγκαῖον ἡμῖν ἀφειδοῦσιν αὐτῶν. ἢ μὴ χρωμένων 

αὐτοῖς τὸ ζῆν ἀδύνατον καὶ ἄπορον" καὶ τρόπον τινὰ 

ϑηρίων βίον βιωσόμεϑα, τὰς ἀπὸ τῶν ϑηρίων προέ- 

μένον χρείας. ἀφίημι γὰρ Νομάδων καὶ Τρωγλοδυ- ιτ5 

τῶν ἀνεξευρέτους ἀριϑμῷ μυριάδας, οἱ τροφὴν 
σάρκας ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἴσασιν. ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῖς ἣἧμέ- 
θοῶς καὶ φιλανϑρώπως ζῆν δοχοῦσι ποῖον ἔργον 

ἀπολείπεται γῆς. ποῖον ἐν ϑαλάττῃ, τίς ἐν ὄρεσι 

Β τέχνη, τίς κόσμος διαίτης, ἄν. ὡς προσήκει, λογι- 90 

κοῖς καὶ ὁμοφύλοις πᾶσι τοῖς ζώοις οὖσιν ἀβλαβῶς 

καὶ μετ᾽ εὐλαβείας προσφέρεσϑαι μάϑωμεν, ἔργον 

ἐστὶν εἰπεῖν. οὐδὲν οὖν φάρμακομ οὐδ᾽ ἴαμα τῆς 
ἢ τὸν βίον ἀναιρούσης ἢ τὴν δικαιοσύνην ἀπορίας 

ἔχομεν. ἂν μὴ τὸν ἀρχαῖον ὅρον καὶ νόμον φυλάτ- 95 

σι 

4 ἢ συνορῶν ῬοΥΡμγα5: μὴ συνορῶν 12 χρωμένων 
αὐτοῖς) χρωμένοις ἰάθη 19 ἐν ὄρεσι] ἐναργὴς ᾿άθῃι. ἔνεργος 
(819) Η,, Ἰορ. ἐνεργὸς 535 ἔχομεν ΘυΘΌΠοΥαΒ: οὐδὲν ἔχομεν 
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τωμὲν, ᾧ καϑ᾽ Ἡσίοδον ὁ τὰς φύσεις διελὼν καὶ 

ϑέμενος ἰδίᾳ τῶν γενῶν ἑκάτερον 

“ἰχϑύσι μὲν καὶ ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς 

ἔσϑειν ἀλλήλους. ἐπεὶ οὐ δίκη ἔστι μετ᾽ αὐτοῖς. 
ἀνθρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην᾽ 

πρὸς ἀλλήλους. οἷς δ᾽ οὐκ ἔστι τὸ δικαιοπρα- 
γεῖν πρὸς ἡμᾶς, οὐδ᾽ ἡμῖν πρὸς ἐχεῖνα γίγνεται τὸ 

ἀδικεῖν: ὡς οἵ γε τοῦτον προέμενον τὸν λόγον 

οὔτ᾽ εὐρεῖαν ἄλλην οὔτε λιτὴν τῇ δικαιοσύνῃ παρ- 
εισελϑεῖν δδὸν ἀπολελοίπασι. 

1. ΑΥ̓Τ. Ταῦτα μέν, ὦ φίλε “τἀπὸ καρδίας᾽ τῶν 

ἀνδρῶν ἐξείρηκας᾽ οὐ μὴν δοτέον, ὥσπερ δυστο- 

χούσαις γυναιξί, περιάψασϑαι τοῖς φιλοσόφοις ὠχυ- 

τύχιον, ἵνα ῥαδίως καὶ ἀταλαιπώρως τὸ δίκαιον 

ἡμῖν ἀποτέκωσιν. οὐδὲ γὰρ αὐτοὶ τῷ ᾿Επικούρῳ σὴ - γὰρ 0 θυ 
διδόασιν ὑπὲρ τῶν μεγίστων σμικρὸν οὕτω πρᾶγμα 

καὶ φαῦλον, οἶμαι, ἄτομον παρεγκλῖναι μίαν ἐπὶ 

τοὐλάχιστον, ὅπως ἄστρα καὶ ζῷα καὶ τύχη παρεισ- 
ἔλθη καὶ τὸ ἐφ’ ἡμῖν μὴ ἀπόληται" δεικνύναι δὲ 

90 τὸ ἄδηλον ἢ λαμβάνειν τι τῶν προδήλων καὶ προσ- 

ἤχει τὸ περὶ τῶν ζῴων ὑποτίϑεσϑαι πρὸς τὴν 
δικαιοσύνην, εἰ μήϑ'᾽ ὁμολογεῖται μήτ᾽ ἄλλως ἀπο- 

δεικνύουσιν. ἔχει γὰρ ἑτέραν ὁδὸν ἐκεῖ τὸ δίκαιον 

1 Ἡσίοδον) Ο1). 211 ὁ] ὁ Ζεὺς ῬοτρΒνγΥαΒ, τη} 1πῃ 
ὁ Ζεὺς ὁ 0 τὸ ῬογΡμγυῖαβ: τι 9. οὔτ᾽ εὐρεῖαν ἰάθη: 
οὔτε χρείαν 10. λιτὴν] λεπτὴν Ἰάρτη. Οἷ, ». ὅϑδθα. Ρ]Ϊαΐ, 
Ῥῃαθάοη. Ρ. 1088 11 ταῦτα] ταύτῃ Ὁ. τἀπὸ καρδίας] 
οἵ, Ναῦοῖὶς, ν. 480, αἱ θᾶτηθη Ἰοοὶ ἢ αϊπ8 ὑδδυϊπ) πὶ Οτη 181 Ὁ 
1ὅ τῷ ᾿Επικούρῳ)] νἱὰ. ὕεοπον. Ερίουτθα Ρ. 851,11 18 τύχη] 
ψυχὴ Μαάανὶρ!8 19 δεικνύναι --- ἀποδεικνύουσιν) ὁοΥ- 
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οὐ σφαλερὰν καὶ παράκρημνον οὕτω καὶ διὰ τῶν 

ἐναργῶν ἀνατρεπομένων ἄγουσαν, ἀλλ᾽ ἥν, Πλά.- 
τῶνος ὑφηγουμένου. δείκνυσιν οὑμὸς υἱός. ὦ Σώ- 

κλαρε, σὸς δ᾽ ἑταῖρος, τοῖς μὴ φιλομαχεῖν ἕπεσϑαι 
Ν Ν , , 3 Ν ΄ Χ δὲ χαὶ μανϑάνειν βουλομένοις. ἐπεὶ τό γὲ μὴ παν- 
ΙΑ , 9 ’ χ ΒΡ. γ 2 Ἁ 

τάπασι καϑαρεύειν ἀδικίας τὸν ἄνϑρωπον οὕτω τὰ 

ξῷα μεταχειριξόμενον ᾿Εμπεδοκλῆς καὶ ᾿Ηράκλειτος 
ὡς ἀληϑὲς προσδέχονται, πολλάκις ὀδυρόμενοι καὶ 

λοιδοροῦντες τὴν φύσιν, ὡς ἀνάγκην καὶ πόλεμον 
53 2 Χ Χ Χ 3 ᾽ Χ 2 

οὖσαν, ἀμιγὲς δὲ μηδὲν μηδ᾽ εἰλικρινὲς ἔχουσαν 

ἀλλὰ διὰ πολλῶν κἀδίκων παϑῶν περαινομένην᾽" 

ὅπου καὶ τὴν γένεσιν αὐτὴν ἐξ ἀδικίας συντυγ- 
» ’ " - , - 9 

χάνειν λέγουσι, τῷ ϑνητῷ συνερχομένου τοῦ ἄϑα- 

νάτου, καὶ τρέφεσϑαι τὸ γεννώμενον παρὰ φύσιν 

μέλεσι τοῦ γεννήσαντος ἀποσπωμένοις. οὐ μὴν 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄκρατα καὶ πικρὰ φαίνεται κατα- 
ῇ {ὐξεν τ ὦ 2 2 Ἁ 3 ΄, ΄ὔ 

κόρως" ἕτέρα δ᾽ ἐστὶν ἐμμελὴς παρηγορία, μήτε 

τῶν ξῴων τὸν λόγον ἀφαιρουμένη καὶ σῴξουσα 
χρωμένων αὐτοῖς ὡς προσήκει τὸ δίκαιον᾽ ἣν τῶν 

σοφῶν καὶ παλαιῶν εἰσαγόντων συστᾶσα λαιμαργία 

μεϑ᾽ ἡδυπαϑείας ἐξέβαλε καὶ ἠφάνισεν, αὖϑις δὲ 
Πυϑαγόρας ἀνελάμβανε, διδάσκων ὠφελεῖσϑαι μὴ 

ταρία. Εοτῦ. δεικνύντι δὲ τὸ ἄδηλον ἢ λαμβάνειν τι τῶν 
προδ. προσήκει ἢ τὸ περὶ τῶν ξώων μὴ ὑποτίϑεσθϑαι οοἰϊ. 
οὗ Τιροτῦ, Προ. 88. 160 

2 Ν: ἀνατρεπόμενον 10. Πλάτωνος] οἵ. μ6ρρ. ». 7826 
1 ᾿Εμπεδοκλῆς] οἵ, Αὐϊϑύού. ». 1818, 14Ὁ 10. Ἡράκλειτος] 
Βγυναῦθυ. Ρ. 25 ἢν". 62 11 κἀδίκων αΘΌποταΒ: καὶ δικαίων 
ααὖὺ καὶ ἀδίκων 14 τρέφεσϑαι Μ: τέρπεσϑ'αι 10. Β: 
γενόμενον 16 μέλεσι] μέρεσι ΤΡ ΟΥ 8 19 ὡς Μ: πῶς 
20 εἰσαγαγόντων Τὐγηρ 85 
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ἀδικοῦντας. οὐ γὰρ ἀδικοῦσιν οἵ τὰ μὲν ἄμικτα 
καὶ βλαβερὰ κομιδῇ κολάζοντες καὶ ἀποκτιννύοντες, 

τὰ δ᾽ ἥμερα καὶ φιλάνθρωπα ποιούμενοι τιϑασὰ 

καὶ συνεργὰ χρείας, πρὸς ἣν ἕκαστον εὖ πέφυκεν, 

“ἵππων ὄνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονάς, 90 
Ὁ ὧν ὃ Αἰσχύλου Προμηϑεύς “δοῦναι φησὶν ἡμῖν 

“ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐκδέχτορα᾽᾽ 

κυσὶ δὲ χρώμενοι προφυλάττουσιν, αἶγάς τε καὶ οἷς 
ἀμελγόμενα καὶ κειρόμενα νέμοντες. οὐ γὰρ ἀναι- 
ρεῖται τὸ ζῆν οὐδὲ βίος ἀπόλλυται τοῖς ἀνθρώποις, 

ἂν μὴ λοπάδας ἰχϑύων μηδ᾽ ἥπατα χηνῶν ἔχωσι 
μηδὲ βοῦς μηδ᾽ ἐρίφους κατακόπτωσιν ἐπ᾽ εὐωχία, 

μηδ᾽ ἀλύοντες ἐν ϑεάτροις μηδὲ παίζοντες ἐν ϑή- 

ραις τὰ μὲν ἀναγκάζωσι τολμᾶν ἄκοντα καὶ μάχε- 

σϑαι, τὰ δὲ μηδ᾽ ἀμύνεσϑαι πεφυκότα διαφϑείρωσι. 
τὸν γὰρ παίξοντα καὶ παιξόμενον οἶμαι συμπαίζουσι 

δεῖν χρῆσϑαι καὶ ἵλαροῖς, οὐχ ὥσπερ ὁ Βίων ἔλεγε 

τὰ παιδάρια παίζοντα τῶν βατράχων τοῖς λέϑοις 

ἐφίεσϑαι, τοὺς δὲ βατράχους μηκέτι παίξοντας ἀλλ᾽ 

ἀληϑῶς ἀποθνήσκειν, οὕτω κυνηγεῖν καὶ ἁλιεύειν, 

ὀδυνωμένοις τερπομένους καὶ ἀποθνήσκουσι, τοῖς 

δ᾽ ἀπὸ σκύμνων καὶ νεοσσῶν ἐλεεινῶς ἀγομένοις. 

οὐ γὰρ οἵ χρώμενοι ζῴοις ἀδικοῦσιν, ἀλλ᾽ οἱ χρώ- 

μένοι βλαβερῶς καὶ ὀλιγώρως καὶ μετ᾽ ὠμύτητος. 

ὅ. 1 Ναυοῖ. γ. θῦ 10. Ρ. 986: ὀχείαν  ϑϑάθμῃ: 
ἐνδέχτορα 8 οἷς ἔ: ὄϊς 9. ἀμελγομένας καὶ κειρομένας ἢ 
11 μηδ᾽ Ἔ: μήτ᾽ 10 τὸν γὰρ παίξ. καὶ τερπόμενον οἶμαι 
τοῖς συμπ. αΘΌΠΘΓΒ 10. συμπαίζουσι] συμπαίζουσι 
παίξουσι ὃ 
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8. ΣΩΚΛ. Ἐπίσχες. ὦ Αὐτόβουλε, καὶ παρα- 
βαλοῦ τὸ ϑυρίον τῆς κατηγορίας" ἐγγὺς γὰρ οἵδε 

προσιόντες πολλοὶ καὶ ϑηρατικοὶ πάντες. οὺἣς οὔτε 
μεταϑεῖναι ῥδάδιον οὔτε λυπεῖν ἀναγκαῖον. 

ΑΥ̓́Τ. Ὀρϑῶς παραινεῖς" ἀλλ᾽ Εὐβίωτον μὲν εὖ 
οἶδα καὶ τὸν ἐμὸν ἀνεψιὸν ᾿4ρίστωνα, τούς τὲ 
Διονυσίου παῖδας ἀπὸ Δελφῶν, Αἰακίδην καὶ 
᾿Δριστότιμον τοῦτον, εἶτα Νίκανδρον τὸν Εὐϑυ- 
δάμου, χερσαίας ᾿ δαήμονας᾽ ἄγρας ὡς Ὅμηρος ἔφη, 

καὶ διὰ τοῦτ᾽ ᾿Δριστοτίμου γενησομένους ὥσπερ 

αὖ πάλιν τούσδε τοὺς νησιώτας καὶ παραλίους. 

Ἡρακλέωνα τὸν Μεγαρόϑεν καὶ Φιλόστρατον τὸν 
Εὐβοέα. ἱτοῖσι ϑαλάσσια ἔργα μέμηλε.᾽ Φαίδιμος 

ἔχων περὶ αὑτὸν βαδίζει. 

᾿ Τυδείδην δ᾽ οὐκ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη. 

τουτονὶ τὸν ἡμέτερον ἡλικιώτην Ὀπτᾶτον. ὃς πολ- 

λοῖς μὲν ἐνάλου ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροϑι- 
νίοις ἀγλαΐσας τὴν ᾿4γροτέραυν ἅμα ϑεὸν καὶ 

“Ιίκτυνναν. ἐνταῦϑα δῆλός ἐστι πρὸς ἡμᾶς βαδίξων, 
ὡς μηδετέροις προσϑήσων ἑαυτόν" ἢ φαύλως εἶχά- 

ἕξομεν, ὦ φίλε Ὀπτᾶτε, κοινόν σὲ καὶ μέσον ἔσεσθαι 

τῶν νεανίσκων βραβευτήν; 

ΟΠΊΑΤΟΣ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρϑῶς ὑπονοεῖο, 

ὦ «ΔΑὐτόβουλε: πάλαι γὰρ ὁ Σόλωνος ἐκλέλοιπε 

2. τὸ ϑυρίον ϑε]τη βία οἵ, ». 940 τ Ζελφῶν [ιϑοπίουδ: 
ἀδελφῶν 9 ἢ: δαήμονα 10 Ἐπηρουῖιβ: ἀριστότιμον 
18 τοῖσι Ἄ: τοῖσί τε οἵ. οι. Β 614 168 οπι. Ε'ὶ 8ὅ 
11 ὀρείου δὲ πολλοῖς ΠαΘΌΠΘΙΙΒ: ὀρείου πολλάκις 

τῷ [-᾿ 
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νόμος, τοὺς ἐν στάσει μηδετέρῳ μέρει προσγενομέ- 

νους χολάζων. 

ΑΥ̓Τ. Δεῦρο δὴ καϑίζου πρὸς ἡμᾶς, ὅπως. εἰ 

δεήσει μάρτυρος. μὴ τοῖς ᾿Ζ“ριστοτέλους πράγματα 

βιβλίοις παρέχωμεν. ἀλλὰ σοὶ δι᾿ ἐμπειρίαν ἑἕπό- 

μενοι τοῖς λεγομένοις ἀληϑῶς τὴν ψῆφον ἐπιφέ- 

ρῶμεν. 

σι 

ΣΩΚΆ. Εἶεν, ὦ ἄνδρες νέοι, γέγονέ τις ὑμῖν 
ὁμολογία περὶ ΟΜ, 

10 ΦΑΙΖΙΜΟΣ. Γέγονεν, ὦ Σώκλαρε, πολλὴν 

παρασχοῦσα φιλονεικίαν" εἶτα κατ᾽ Εὐριπίδην 

“ὃ τῆς τύχης παῖς κλῆρος ἐπὶ τούτῳ ταγείς᾽ 

τὰ χερσαῖα προεισάγει δίκαια τῶν ἐνάλων. 

ΣΩΚ. Καιρὸς οὖν. ὦ ᾿Δριστότιμε, σοὶ μὲν ἤδη 
λέγειν ἡμῖν δ᾽ ἀκούειν. 

9. ΦΡΙΣΤΟΤΙΜΟΣ. ἫἩ μὲν ἀγορὰ τοῖς δικα- 
ξομένοις ἢ τὰ δὲ τὸν γόνον ἀναλίσκει περὶ τὰς 
ἀποκυήσεις ἐπιτρέχοντα τοῖς ϑήλεσι. χεστρέως δὲ 

γένος, οὺς παρδίας καλοῦσιν, ἀπὸ τῆς μύξης τρέ- 

90 φονται τῆς ἑαυτῶν" ὁ δὲ πολύπους αὑτὸν ἐσϑίων 
χάϑηται χειμῶνος 

"» ωι 

“ἐν τ᾽ ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἐν ἤϑεσι λευγαλέοισιν"" 

οὕτως ἀργὸς ἢ ἀναίσϑητος ἢ γαστρίμαργος ἢ πᾶσι 
τούτοις ἔνοχός ἐστι. διὸ καὶ Πλάτων αὖ πάλιν 

8 γέγονε δέ τις" 12 Ναυοϊκς. Ρ. 078, αὖἱ νγοῦῦῶ ἐπὶ 
τούτῳ τοαγεὶς αἸϊθηα ἃὉ ΕὐγρΙθ ρΡαϊαῦ 18 προεισάγειν 
δικαιοῖ (Βοος οαππθ Β) Ηαείθηαβ 171 Ἰαο. ἱπάϊοαγι Μ 
92 ΗἨρβ. ΟἿ) δ2ῦ 24 Πλάτων) ἀθ ΤἸιορο. Ρ. 8238 ἃ 
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ἀπεῖπε νομοϑετῶν μᾶλλον δ᾽ ἀπεύξατο τοὺς νέους 

᾿ἱθαλαττίου ϑήρας ἔρωτα λαβεῖν" οὐδὲν γὰρ ἀλκῆς 

γυμνάσιον οὐδὲ μελέτημα σοφίας οὐδ᾽ ὅσα πρὸς 

ἰσχὺν ἢ τάχος ἢ κινήσεις διαπονοῦσι τοῖς πρὸς 
ϑ06 λάβρακας ἢ γόγγρους ἢ σκάρους ἀγῶσιν. ὥσπερ ὃ 

ἐνταῦϑα τὰ μὲν ϑυμοειδῆ τὸ φιλοκίνδυνον καὶ τὸ 

ἀνδρεῖον ἀσκεῖ τῶν μαχομένων, τὰ δὲ πανοῦργα τὸ 
φροντιστικὸν καὶ συνετὸν τῶν ἐπιτιϑεμένων. τὰ δὲ 
ποδώκχκη τὸ ῥωμαλέον καὶ φιλόπονον τῶν διωκόντων. 

καὶ ταῦτα τὸ κυνηγεῖν καλὸν πεποίηκε᾽ τὸ δ᾽ τὸ 
ἁλιεύειν ἀπ᾿ οὐδενὸς ἔνδοξον᾽ οὐδέ γε ϑεῶν τις 

ἠξίωσεν ὦ ἑταῖρε ᾿γογγροχτόνος", ὥσπερ ὃ ᾿4πόλλων 

“λυκοχτόνος", οὐδέ ἱτριγλοβόλοο", ὥσπερ “ἐλαφηβόλος᾽ 
ἡ “Ἄρτεμις, λέγεσϑαι. καὶ τέ ϑαυμαστόν, ὅπου καὶ 

ἀνθρώπῳ σῦν μὲν καὶ ἔλαφον καὶ νὴ 4]ία δορ- τὸ 
κάδα καὶ λαγωὸν ἑλεῖν κάλλιον ἢ πρίασϑαι, ϑύννον 

Β ὃς καὶ κάραβον καὶ ἀμίαν σεμνότερόν ἐστιν αὐτὸν 

ὀψωνεῖν ἢ ἁλιεύειν; τὸ γὰρ ἀγεννὲς καὶ ἀμήχανον 
ὅλως καὶ ἀπάνουργον αὐτῶν αἰσχρὸν κχαὶ ἄξηλον 
καὶ ἀνελεύϑερον τὴν ἄγραν πεποίηκε. ᾿ 20 

10. Καϑόλου δέ, ἐπεὶ δι᾿ ὧν οἵ φιλόσοφοι δει- 
κνύουσι τὸ μετέχειν λόγου τὰ ξῷα, προϑέσεις εἰσὶ 

καὶ παρασκευαὶ καὶ μνῆμαι καὶ πάϑη καὶ τέκνων 
ἐπιμέλειαι καὶ χάριτες εὖ παϑόντων καὶ μνησικα- 
κίαι πρὸς τὸ λυπῆσαν, ἔτι δ᾽ εὑρέσεις τῶν ἀναγ- 35 

καίων, ἐμφάσεις ἀρετῆς, οἷον ἀνδρείας κοινωνίας 

ἐγκρατείας μεγαλοφροσύνης. σκοπῶμεν τὰ ἔναλα, 

16 μὲν ἢ: μόνον 19 αἰσχρὰν ἢ 22 τὸ Ἀ-: τό τε 
10. εἰσὶ] ἴονὺ. πῖο ἀθθπάστα οὐ δα. ροβὺ ἐμφάσεις 
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εἰ τούτων ἐχεῖνα μὲν οὐδὲν ἤ πού τι παντελῶς 

ἀμαυρὸν αἴϑυγμα καὶ δυσϑέατον ἐνιδεῖν μάλα μόλις 
τεχμαιρομένῳ δίδωσιν. ἐν δὲ τοῖς πεζοῖς καὶ γη- 

γενέσι λαμπρὰ καὶ ἐναργῆ καὶ βέβαια παραδείγ- 

ματα τῶν εἰρημένων ἑκάστου λαμβάνειν ἔστι χαὶ 
ϑεᾶσθϑαι. πρῶτον οὖν ὅρα προϑέσεις καὶ παρα- 

σκευὰς ταύρων ἐπὶ μάχῃ κονιομένων κχαὶ κάπρων 

ϑηγόντων ὀδόντας" ἐλέφαντες δέ, τῆς ὕλης. ἣν 

ὀρύττοντες ἢ κείροντες ἐσϑίουσιν. ἀμβλὺν τὸν 

ὀδόντα ποιούσης ἀποτριβόμενον, τῷ ἕτέρῳ πρὸς 

ταῦτα χρῶνται. τὸν δ᾽ ἕτερον ἔπαχμον ἀεὶ καὶ 
ὀξὺν ἐπὶ τὰς ἀμύνας φυλάττουσιν. ὃ δὲ λέων ἀεὶ 
βαδίξει συνεστραμμένοις τοῖς ποσίν, ἐντὸς ἀπο- 

χρύπτων τοὺς ὄνυχας. ἵνα μὴ τριβόμενοι τὴν ἀκμὴν 

ἀπαμβλύνωσι μηδὲ καταλίπωσιν εὐπορίαν τοῖς στι- 

βεύουσιν᾽ οὐ γὰρ ῥᾳδίως ὄνυχος εὑρίσκεται λεον- 

τείου σημεῖον, ἀλλὰ μικροῖς καὶ τυφλοῖς ἴχνεσιν 

ἐντυγχάνοντες ἀποπλανῶνται καὶ διαμαρτάνουσιν. 

ὁ δ᾽ ἰχνεύμων ἀκηκόατε δήπουϑεν ὡς οὐδὲν ἀπο- 

λείπει ϑωρακιξομένου πρὸς μάχην ὁπλίτου᾽ τοσοῦ- 

τον γὰρ ἰλύος περιβάλλεται χαὶ περιπήγνυσι τῷ 

σώματι χιτῶνα μέλλων ἐπιτίϑεσϑαι τῷ κροκοδείλῳ. 

τὰς ὃὲ χελιδόνων πρὸ τῆς τεκνοποιίας παρασκευὰς 

ὁρῶμεν, ὡς εὖ τὰ στερεὰ κάρφη προὐποβάλλονται 
δίκην ϑεμελίων. εἶτα περιπλάττουσι τὰ κουφότερα" 

κἂν πηλοῦ τινος ἐχεκόλλου δεομένην αἴσϑωνται τὴν 

νεοττιάν, λίμνης ἢ ϑαλάττης ἐν χρῷ παραπετόμεναι 

ψαύουσι τοῖς πτίλοις ἐπιπολῆς, ὅσον νοτεραί, μὴ 

1ὅ μηδὲ ": μήτε ἰὃὉ. καταλείπωσιν ἢ 28 νοτερά, μὴ βαρέα αὶ 
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βαρεῖαι γενέσϑαι τῇ ὑγρότητι, συλλαβοῦσαι δὲ 
κονιορτὸν οὕτως ἐξαλείφουσι καὶ συνδέουσι τὰ χα- 
λῶντα καὶ διολισϑάνοντα᾽ τῷ δὲ σχήματι τοὔργον 

οὐ γωνιῶδες οὐδὲ πολύπλευρον. ἀλλ᾽ ὁμαλὸν ὡς 
ἔνεστι μάλιστα καὶ σφαιροειδὲς ἀποτελοῦσι" καὶ γὰρ 
μόνιμον καὶ χωρητικὸν τὸ τοιοῦτο καὶ τοῖς ἐπιβου- 

λεύουσι ϑηρίοις ἔξωϑεν ἀντιλήψεις οὐ πάνυ δίδωσι. 

τὰ δ᾽ ἀράχνης ἔργα, κοινὸν ἱστῶν γυναιξὶ καὶ ϑήρας 
Ε' σαγηνευταῖς ἀρχέτυπον, οὐ καϑ' ἕν ἄν τις ϑαυμά- 

σειε" καὶ γὰρ ἡ τοῦ νήματος ἀκρίβεια καὶ τῆς ὑφῆς 

τὸ μὴ διεχὲς μηδὲ στημονῶδες ἀλλὰ λείου συνέ- 
χειαν ὑμένος καὶ κόλλησιν ὑπό τινος ἀδήλως πα- 

ραμεμιγμένης γλισχρότητος ἀπειργασμένον, ἥ τὲ 

βαφὴ τῆς χρόας ἐνάερον καὶ ἀχλυώδη ποιοῦσα τὴν 
ἐπιφάνειαν ὑπὲρ τοῦ λαϑεῖν, αὐτή τε μάλιστα πάν- 
τῶν ἣ τῆς μηχανῆς αὐτῆς ἡνιοχεία καὶ κυβέρνησις, 

ὅταν ἐνσχεϑῇ τι τῶν ἁλωσίμων. ὥσπερ δεινοῦ 

σαγηνευτοῦ, ταχὺ συναιρεῖν εἰς ταὐτὸ καὶ συνά- 

961 γειν τὸ ϑήρατρον αἰσϑανομένης καὶ φρονούσης, τῇ 

καϑ' ἡμέραν ὄψει καὶ ϑέα τοῦ γιγνομένου πιστὸν 
ἔσχε τὸν λόγον. ἄλλως δ᾽ ἂν ἐδόκδι μῦϑος. ὥσπερ 
ἡμῖν ἐδόχει τὸ τῶν ἐν Διβύῃ κοράκων, οἵ ποτοῦ 

δεόμενοι λίϑους ἐμβάλλουσιν ἀναπληροῦντες καὶ 

ἀνάγοντες τὸ ὕδωρ, μέχρι ἂν ἐν ἐφικτῷ γένηται" 

8 ὄ: διολισϑαίνοντα Ὁ. ἕ: τὸ ἔργον 11 ἀλλὰ λείου 
συνέχειαν κἕ] τη816 Ἰηξο]]θοῖιβ Ἰοθαβ. συνέχειαν οὗ κόλλησιν 
ρῬοπάθηῦ ἃ ἀπειργασμένον υὖὐ συναιρεῖν καὶ συνάγειν Δ Ὁ 
αἰσϑανομένης καὶ φρονούσης; τοῦθ δαΐθη τῇ κ. ἣμ. ὄψει 
καὶ ϑέᾳ οὐτπι πιστὸν ἔσχε τὸν λόγον 5πηῦ ΠσΟΠΙπηρθηα 
18 ταὐτὸ ἢ: ταὐτὰ 
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εἶτα μέντοι κύνα ϑεασάμενος ἐν πλοίῳ. τῶν ναυ- 

τῶν μὴ παρόντων, εἰς ἔλαιον ἀμφορέως ἀποδεοῦς 

ἐμβάλλοντα τῶν χαλίκων, ἐθαύμασα πῶς νοεῖ καὶ 

συνίησι τὴν γιγνομένην ἔκϑλιψιν ὑπὸ τῶν βαρυ- 

τέρων τοῖς χουφοτέροις ὑφισταμένων. ὅμοια δὲ 

χαὶ τὰ τῶν Κρητικχῶν μελισσῶν καὶ τὰ τῶν ἕν 

Κιλικίᾳ χηνῶν ἐκεῖναι μὲν γὰρ ἀνεμῶδές τι μέλ- 
λουσαι κάμπτειν ἀκρωτήριον ἑρματίζουσιν ἑαυτάς, 
ὑπὲρ τοῦ μὴ παραφέρεσϑαι, μικροῖς λιϑιδίοις οἱ 

δὲ χῆνες τοὺς ἀετοὺς δεδοικότες. ὅταν ὑπερβάλ- 

λωσι τὸν Ταῦρον, εἰς τὸ στόμα λίϑον εὐμεγέϑη 

λαμβάνουσιν. οἷον ἐπιστομίξοντες αὑτῶν καὶ χαλι- 
νοῦντες τὸ φιλόφωνον καὶ λάλον, ὅπως λάϑωσι 

σιωπῇ παρελθόντες. τῶν δὲ γεράνων καὶ τὸ περὶ 
τὴν πτῆσιν εὐδοκιμεῖ" πέτονται γάρ, ὅταν ἦ πνεῦμα 

πολὺ καὶ τραχὺς ἀήρ, οὐχ, ὥσπερ εὐδίας οὔσης. 

μετωπηδὸν ἢ κόλπῳ μηνοειδοῦς περιφερείας, ἀλλ᾽ 

εὐθὺς εἰς τρίγωνον συνάγουσαι σχίζουσι τῇ κορυφῇ 

τὸ πνεῦμα περιρρέον, ὥστε μὴ διασπασϑῆναν τὴν 

τάξιν. ὅταν δὲ κατάρωσιν ἐπὶ γῆν, αἵ προφυλακὴν 

ἔχουσαι νυκτὸς ἐπὶ ϑατέρου σκέλους ὀχοῦνται τὸ 
σῶμα, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ ποδὶ λίϑον περιλαβοῦσαι κρα- 
τοῦσι᾽ συνέχει γὰρ ὃ τῆς ἁφῆς τόνος ἐν τῷ μὴ 

καϑεύδειν πολὺν χρόνον" ὅταν δ᾽ ἀνῶσιν, ἐχπεσὼν 
ὃ λίϑος ταχὺ διήγειρε τὴν προεμένην. ὥστε μὴ 

πάνυ ϑαυμάζειν τοῦ Ἡρακλέους, εἰ τόξα μασχάλῃ 
ὑποϑεὶς καί 

15 ": πέτανται 

ῬΙιαίΐατομΐ Μοτγαϊΐα, Ὑ01. 0. 8 
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κραταιῷ περιβαλὼν βραχίονι, 

εὕδει πιέζων χειρὶ δεξιᾷ ξύλον" 

μηδ᾽ αὖ πάλιν τοῦ πρώτου ὑπονοήσαντος ὀστρέου 

μεμυκότος ἀνάπτυξιν ἐντυχόντα τοῖς ἐρωδιῶν σοφί- 
σμασιν. ὅταν γὰρ τὴν κόγχην καταπίῃ μεμυκυῖαν, 

ἐνοχλούμενος ἐγκχαρτερεῖ. μέχρι ἂν αἴσϑηται μα- 

λασσομένην καὶ χαλῶσαν ὑπὸ τῆς ϑερμότητος᾽ τότε 

δ᾽ ἐκβαλὼν κεχηνυῖαν καὶ ἀνεσπασμένην ἐξεῖλε τὸ 

ἐδώδιμον. 

11. Τὰς δὲ μυρμήκων οἰκονομίας καὶ παρα- 

σχευὰς ἐχφράσαι μὲν ἀκριβῶς ἀμήχανον, ὑπερβῆναι 
δὲ παντελῶς ὀλίγωρον" οὐδὲν γὰρ οὕτω μικρὸν ἡ 

φύσις ἔχει μειζόνων καὶ καλλιόνων κάτοπτρον, ἀλλ 

ὥσπερ ἐν σταγόνι καϑαρᾷ πάσης ἔνεστιν ἀρετῆς 

ἔμφασις. “ἔνϑ᾽ ἔνι μὲν φιλότης" τὸ κοινωνικόν, 
ἔνι δ᾽ ἀνδρείας εἰκὼν τὸ φιλόπονον" ἔνεστι δὲ 

πολλὰ μὲν ἐγκρατείας σπέρματα πολλὰ δὲ φρονή- 
σεως καὶ δικαιοσύνης. ὁ μὲν οὖν Κλεάνϑης ἔλεγε. 

καίπερ οὐ φάσκων μετέχειν λόγου τὰ ζῷα, τοιαύτῃ 

ϑεωρίᾳ παρατυχεῖν: μύρμηκας ἐλϑεῖν ἐπὶ μυρμη- 

κιὰν ἑτέραν μύρμηκα νεκρὸν φέροντας" ἀνιόντας 

οὖν ἐκ τῆς μυρμηκιᾶς ἐνίους οἷον ἐντυγχάνειν 
αὐτοῖς καὶ πάλιν κατέρχεσθαι" καὶ τοῦτο δὶς ἢ τρὶς 
γενέσθαι" τέλος δὲ τοὺς μὲν κάτωϑεν ἀνενεγκεῖν 

1 Νδυοκ. Ρ. 919 8 πρῶτον ΒΘΠΒΘΙΘΙῈΒ θ ἔ; μέχρις 
16 Ἠοτηθηβ ἐμΞ 216 18 ΚΑλεάνϑης) οἵ. Ο. ὙΥ̓ΔΟΒΒαα ΙΕ. 
Οοτπτηθηῦ. 1 ἃθ Ζθηοπθ οὖ ΟἸθαμῦπμθ ῥ. 18 ἔν. ῶ6. Ῥϑδύβοῃ. 
ΕΎάρτη. οὗ Ζθηοὸ ἃμα ΟἸθαηΐμθβ ᾿. 271. Αβ]ϊδη. Ν, Α. 6, 80 
ἀπᾶὰθ υγρθ τϑπάση οὖν ἐπήγοντο ΘΧΙτηθ ΟΟΥΘΘΠαΟ 
συνεπήγοντο 

10 

»- φι 

ΒΕΡ 



ΠΕ ΒΟΙΠΈΉΤΙΑ ΑΝΙΜΑΤΙΠΌΜ. 90 

ὥσπερ λύτρα τοῦ νεχροῦ σκώληκα, τοὺς δ᾽ ἐκεῖνον 

ἀραμένους ἀποδόντας δὲ τὸν νεχρὸν οἴχεσϑαι. τῶν 
ὃὲ πᾶσιν ἐμφανῶν ἥ τε περὶ τὰς ἀπαντήσεις ἐστὶν 
εὐγνωμοσύνη. τῶν μηδὲν φερόντων τοῖς φέρουσιν 

ἐξισταμένων ὁδοῦ καὶ παρελϑεῖν διδόντων" αἵ τε 

τῶν δυσφόρων καὶ δυσπαρακομίστων διαβρώσεις 

οι 

καὶ διαιρέσεις. ὅπως εὐβάσταχτα πλείοσι γένηται. 

τὰς δὲ τῶν κυημάτων διαϑέσεις καὶ διαψύξεις ἐκ- 

τὸς ὑετοῦ ποιεῖται σημεῖον ὁ Ζρατος" 
2 

10 “ἢ κοίλης μύρμηκες ὀχῆς ἐξ ὥεα πάντα 

ϑᾶσσον ἀνηνέγκαντο" 

καί τινες οὐκ ᾿ῴφά᾽ γράφουσιν. ἀλλ᾽ “ξά᾽ ὡς τοὺς 

αἴσϑωνται καὶ φοβηϑῶσι φϑορὰν καὶ σῆψιν. ἀνα- 

1 φερόντων. ὑπερβάλλει δὲ πᾶσαν ἐπίνοιαν συνέσεως 

ἡ τοῦ πυροῦ τῆς βλαστήσεως προκατάληψις" οὐ γὰρ 

δὴ παραμένει ξηρὸς οὐδ᾽ ἄσηπτος ἀλλὰ διαχεῖται 

χαὶ γαλαχτοῦται μεταβάλλων εἰς τὸ φύειν" ἵν᾿ οὖν 
μὴ γενόμενος σπέρμα τὴν σιτίου χρείαν διαφϑείρῃ 

20 παραμένῃ δ᾽ αὐτοῖς ἐδώδιμος, ἐξεσϑίουσι τὴν ἀρ- 
χήν, ἀφ᾽ ἧς τὸν βλαστὸν ὃ πυρὸς ἀφίησιν. τοὺς 
δὲ τὰς μυρμηκιὰς αὐτῶν ἐπὶ τῷ καταμαϑεῖν ὥσπερ 
ἐξ ἀνατομῆς πληροῦντας οὐχ ἀποδέχομαι" λέγουσι 

δ᾽ οὖν οὐχ εὐϑεῖαν εἶναι τὴν ἀπὸ τῆς ὀπῆς κάϑοδον 

25 οὐδ᾽ εὔπορον ἄλλῳ ϑηρίῳ διεξελϑεῖν, ἀλλὰ καμπαῖς 

᾿ 8 Ἔ; κυμάτων (αποᾶ ᾿ἰπἰογάμτηῃ --- κυημάτων γ. Τ᾿ 6587.) 
οἵ, Ῥ». 981, 9 Ἄρατος) Ῥδδοπ. 950 10 ᾿ καὶ Ἰάθπι 
12 ὠὰ] ταα]τη ὥεα 10. ὡς Ὗ 28 βου, υἱᾶ, ἐξ ἀνατομῆς 
πηροῦντας 24 ὀπῆς Μ: ὅλης 

ν 8} 

ἀποκειμένους καρποὺς. ὅταν εὐρῶτα συνάγοντας 968 
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καὶ στρεβλότησι κεκλασμένας ὑποπορεύσεις καὶ ἀνα- 

τρήσεις ἐχούσαις εἰς τρεῖς κοιλότητας ἀποτελευ- 

τῶσαν., ὧν τὴν μὲν ἐνδιαίτημα κοινὸν αὐτοῖς εἶναι, 
τὴν δὲ τῶν ἐδωδίμων ταμιεῖον. εἰς δὲ τὴν τρίτην 

ἀποτίϑεσϑαι τοὺς ϑνήσκοντας. θ 

12, Οἶμαι δὲ μὴ ἄκαιρος ὑμῖν φανεῖσθαι τοῖς 

μύρμηξιν ἐπεισάγων τοὺς ἐλέφαντας, ἵνα τοῦ νοῦ 
τὴν φύσιν ἔν τε τοῖς μιχροτάτοις ἅμα καὶ μεγίστοις 

σώμασι κατανοήσωμεν, μήτε τούτοις ἐναφανιζομένην 
ΣΌΡΟΑ ΄ 2 , δ Ν ὅδ: Ψ ΄ 

μήτ᾽ ἐχείνοις ἐνδέουσαν. οὗ μὲν οὖν ἄλλοι ϑαυμά- τὸ 

ἕουσι τοῦ ἐλέφαντος ὅσα μανϑάνων καὶ διδασκό- 
Ο μενος ἐν ϑεάτροις ἐπιδείκνυται σχημάτων εἴδη καὶ 

Ψ ΤΆ δον ον 5 ΄ ΄ " ΄ 
μεταβολάς, ὧν οὐδ᾽ ἀνθρωπίναις μελέταις τὸ ποικί- 

λον καὶ περιττὸν ἐν μνήμῃ καὶ καϑέξει γενέσϑαι, 
, δ΄Π τᾷ 3 53. ΟἋ Χ - 3 " 9.55 63. 

πάνυ ῥάδιόν ἐστιν ἐγὼ δὲ μᾶλλον ἐν τοῖς ἀφ᾽ ι1Ὁ 

αὑτοῦ καὶ ἀδιδάκτοις τοῦ ϑηρίου πάϑεσι καὶ κινή- 

μασιν, ὥσπερ ἀκχράτοις καὶ ἀπαραχύτοις. ἐμφαι- 
’ 1 -. Ἁ , 2 ἰν , Ἁ Ἁ 3 ψομένην δρῶ τὴν σύνεσιν. ἕν Ῥώμῃ μὲν γὰρ οὐ 

πάλαι πολλῶν προδιδασκομένων στάσεις τινὰς ἵστα- 

σϑαι παραβόλους καὶ κινήσεις δυσεξελίκτους ἀνα- 30 
» Ξ', ς , 5 ψ » δ τὴΣ χυκλεῖν, εἷς ὃ δυσμαϑέστατος ἀκούων κακῶς ἕκά- 

στοτε χαὶ κολαζόμενος πολλάκις ὥφϑη νυκτὸς 

αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν σελήνην ἀναταττόμενος 
Ν ΄ ᾿ “- ᾽ δ λ ΄, ΄ 

ἢ τὰ μαϑήματα καὶ μελετῶν. ἕν δὲ Συρία πρότερον 

“άγνων ἱστορεῖ, τρεφομένου κατ᾽ οἰκίαν ἐλέφαντος, 25 
τὸν ἐπιστάτην λαμβάνοντα κριϑῶν μέτρον ὑφαιρεῖν 

4 ἕ; ταμεῖον 19 ἕστασϑαι Μ: κτᾶσϑαι 28 ἀνα- 
ταττόμενος] ἀναπλαττόμενος Μ. ἀναματτόμενος ὟΥ. Μαϊσαΐα 
φῬγδθϑίδὺ 2 ἕ: ἄγνων 
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καὶ χρεωκοπεῖν μέρος ἥμισυ καϑ' ἡμέραν" ἐπεὶ δέ. 
τοῦ δεσπότου παρόντος ποτὲ καὶ ϑεωμένου, πᾶν τὸ 

μέτρον κατήρασεν. ἐμβλέψαντα καὶ διαγαγόντα τὴν 

προβοσκίδα τῶν κριϑῶν ἀποδιαστῆσαι καὶ διαχω- 
5 ρίσαι τὸ μέρος, ὡς ἐνῆν λογιώτατα κατειπόντα τοῦ 
ἐπιστάτου τὴν ἀδικίαν: ἄλλον δέ. ταῖς χριϑαῖς 

λίϑους καὶ γῆν εἰς τὸ μέτρον τοῦ ἐπιστάτου κατα- Ἐ 

μιγνύοντος, ἑψομένων χρεῶν, δραξάμενον τῆς 

τέφρας ἐμβαλεῖν εἰς τὴν χύτραν. ὃ δ᾽ ὑπὸ τῶν 

ι1ο παιδαρίων προπηλακισϑεὶς ἐν Ῥώμῃ τοῖς γραφείοις 

τὴν προβοσκίδα κεντούντων ὃν συνέλαβε μετέωρον 

ἐξάρας ἐπίδοξος ἦν ἀποτυμπανίσειν" κραυγῆς δὲ τῶν 

παρόντων γενομένης. ἀτρέμα πρὸς τὴν γῆν πάλιν 

ἀπηρείσατο καὶ παρῆλθεν, ἀρκοῦσαν ἡγούμενος 

ι. δίζην τῷ τηλικούτῳ φοβηϑῆναι. περὶ δὲ τῶν 

ἀγρίων καὶ αὐτονόμων ἄλλα τε ϑαυμάσια καὶ τὰ 

περὶ τὰς διαβάσεις τῶν ποταμῶν ἱστοροῦσι. προ- 

διαβαίνει γὰρ ἐπιδοὺς αὑτὸν ὁ νεώτατος χαὶ μικρό- 
τατος οἱ δ᾽ ἑστῶτες ἀποθϑεωροῦσιν ὧς. ἂν ἐχεῖνος Ἐ 

50 ὑπεραίρῃ τῷ μεγέϑει τὸ ῥεῦμα, πολλὴν τοῖς μείζοσι 

πρὸς τὸ ϑαρρεῖν περιουσίαν τῆς ἀσφαλείας οὖσαν. 

19. Ἐνταῦϑα τοῦ λόγου γεγονὼς οὐ δοχῶ μοι 

παρήσειν δι’ ὁμοιότητα τὸ τῆς ἀλώπεκος. οἵ μὲν 

οὖν μυϑολόγοι τῷ Ζ᾽ευκαλίωνί φασι περιστερὰν ἐκ 
95 τῆς λάρνακος ἀφιεμένην δήλωμα γενέσϑαι χειμῶνος 

μὲν εἴσω πάλιν ἐνδυομένην. εὐδίας δ᾽ ἀποπτᾶσαν" 

οἱ δὲ Θρᾷκες ἔτι νῦν, ὅταν παγέντα ποταμὸν δια- 

βαίνειν ἐπιχειρῶσιν. ἀλώπεκα ποιοῦνται γνώμονα 909 

τῆς τοῦ πάγου στερρότητος᾽ ἡσυχῆ γὰρ ὑπάγουσα 
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παραβάλλει τὸ οὖς" κἂν μὲν αἴσϑηται ψόφῳ τοῦ 

δεύματος ἐγγὺς ὑποφερομένου, τεκμαιρομένη μὴ 
γεγονέναι διὰ βάϑους τὴν πῆξιν ἀλλὰ λεπτὴν καὶ 

ἀβέβαιον ἵσταται, κἂν ἐᾷ τις, ἐπανέρχεται" τῷ δὲ 
μὴ ψοφεῖν ϑαρροῦσα διῆλϑε. καὶ τοῦτο μὴ λέγωμεν 

αἰσϑήσεως ἄλογον ἀκρίβειαν, ἀλλ᾽ ἐξ αἰσϑήσεως 

συλλογισμὸν ὅτι “τὸ ψοφοῦν κινεῖται. τὸ δὲ κινού- 
μενον οὐ πέπηγε, τὸ δὲ μὴ πεπηγὸς ὑγρόν ἐστι, τὸ 

δ᾽ ὑγρὸν ἐνδίδωσιν. οἱ δὲ διαλεχτικοί φασι τὸν 

κύνα τῷ διὰ πλειόνων διεξευγμένῳ χρώμενον ἐν 

ταῖς πολυσχιδέσιν ἀτραποῖς συλλογίζεσϑαι πρὸς 

ἑαυτόν “ἤτοι τήνδε τὸ ϑηρίον ὥρμηκεν ἢ τήνδε ἢ 

τήνδε᾽ ἀλλὰ μὴν οὔτε τήνδε οὔτε τήνδε᾽ τὴν λοιπὴν 

ἄρα᾽᾽ τῆς μὲν αἰσϑήσεως οὐδὲν ἢ τὴν πρόσληψιν 
διδούσης, τοῦ δὲ λόγου τὰ λήμματα καὶ τὸ συμ- 
πέρασμα τοῖς λήμμασιν ἐπιφέροντος. οὐ μὴν δεῖταί 

γὲ τοιαύτης μαρτυρίας ὃ κύων" ψευδὴς γάρ ἐστι 

καὶ κίβδηλος᾽ ἡ γὰρ αἴσϑησις αὐτὴ τοῖς ἴχνεδι καὶ 

τοῖς ῥεύμασι τοῦ ϑηρίου τὴν φυγὴν ἐπιδείκνυσι, 

χαίρειν λέγουσα διεξζευγμένοις ἀξιώμασι. καὶ συμ- 

πεπλεγμένοις. δι’ ἄλλων δὲ πολλῶν ἔργων καὶ 
παϑῶν καὶ καϑηκόντων οὔτ᾽ ὀσφραντῶν οὔϑ᾽ ὁρα- 

τῶν ἀλλὰ διανοίᾳ καὶ λόγῳ μόνον πρακτῶν καὶ 

ϑεατῶν ὄντων κατιδεῖν ἔστι τὴν κυνὸς φύσιν" οὗ 

τὰς μὲν ἐν ἄγραις ἐγχρατείας καὶ πειϑαρχίας καὶ 
ἀγχινοίας γελοῖος ἔσομαι λέγων πρὸς ὑμᾶς τοὺς 

19 ῥεύμασι]) πνεύμασι ἘπηροΥαΒ, 56. ἢ. 1. δεῦμα ἰάθη 
οϑὺ δίαυσθ ἀπορροή (Ρ. 910θἃ 5ᾳ. 9176) οἵ, οὐΐαια Ρ. 159}. 
4824: τὸ δὲ μαντικὸν ῥεῦμα καὶ πνεῦμα. 4886 

- 0 
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ὁρῶντας αὐτὰ καϑ'᾿ ἡμέραν καὶ μεταχειριξομένους. 

Κάλβου δὲ τοῦ Ῥωμαίου σφαγέντος ἐν τοῖς ἐμφυ- 
λίοις πολέμοις οὐδεὶς ἐδυνήϑη τὴν κεφαλὴν ἀποτε- 

μεῦῖν πρότερον, πρὶν ἢ τὸν χύνα τὸν φυλάττοντα 

5 καὶ προμαχόμενον αὐτοῦ κατακεντῆσαι περιστάντας. 
Πύρρος δ᾽ ὁ βασιλεὺς ὁδεύων ἐνέτυχε κυνὶ φρου- 

ροῦντι σῶμα πεφονευμένου, καὶ πυϑόμενος τρίτην 

ἡμέραν ἐχείνην ἄσιτον παραμένειν καὶ μὴ ἀπο- 

λείπειν τὸν μὲν νεκρὸν ἐκέλευσε ϑάψαι, τὸν δὲ 

το χύνα μεϑ᾽ ἑαυτοῦ κομίζειν ἐπιμελομένους. ὀλίγαις 

δ᾽ ὕστερον ἡμέραις ἐξέτασις ἦν τῶν στρατιωτῶν καὶ 
πάροδος καϑημένου τοῦ βασιλέως καὶ παρῆν ὃ 
κύων ἡσυχίαν ἔχων" ἐπεὶ ὃδὲ τοὺς φονέας τοῦ 

δεσπότου παριόντας εἶδεν ἐξέδραμε μετὰ φωνῆς 
ι. χαὶ ϑυμοῦ ἐπ’ αὐτοὺς καὶ χαϑυλάκτει πολλάκις 
μεταστρεφόμενος εἰς τὸν Πύρρον, ὥστε μὴ 

μόνον ἐχείνῳ δι᾽ ὑποψίας ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς 

“παροῦσι τοὺς ἀνθρώπους γενέσϑαι' διὸ συλληφ- 
ϑέντες εὐϑὺς καὶ ἀνακρινόμενοι, μικρῶν τινῶν 

90 τεκμηρίων ἔξωϑεν προσγενομένων. δμολογήσαντες 

τὸν φόνον ἐχολάσϑησαν. ταὐτὰ δὲ καὶ τὸν ᾿Ησιόδου 
κύνα τοῦ σοφοῦ δρᾶσαι λέγουσι. τοὺς Γανύκτορος 

ἐξελέγξαντα τοῦ Ναυπαχτίου παῖδας, ὑφ᾽ ὧν ὃ 
Ἡσίοδος ἀπέϑανεν. ὃ δ᾽ οἵ πατέρες ἡμῶν ἔγνωσαν 

5 αὐτοὶ σχολάξζοντες ᾿ϑήνησιν ἐναργέστερόν ἐστι τῶν 
εἰρημένων" παραρρυεὶς γὰρ ἄνθρωπος εἰς τὸν νεὼν 

2 Κάλβου δὲ θα ΌποταΒ: οὐδὲ 8. ἢ: ἀπολιπεῖν 1 τηδ] τη 
ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ϑυμοῦ 21 ταὐτὰ Ἀ: ταῦτα 2 αὐτοὶ 
καὶ ΑἰὮ, αὐτοὶ καὶ οἵ 
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τοῦ ᾿Δἀσκληπιοῦ τὰ εὔογκα τῶν ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν 
ἔλαβεν ἀναϑημάτων καὶ λεληϑέναι νομίζων ὑπεξ- 

Ε ἤλθϑεν" ὃ δὲ φρουρὸς κύων. ὄνομα Κάππαρος, ἐπεὶ 

μηδεὶς ὑλαχτοῦντι τῶν ξακόρων ὑπήκουσεν αὐτῷ. 

φεύγοντα τὸν ἱερόσυλον ἐπεδίωκε᾽ καὶ πρῶτον μὲν 

βαλλόμενος λίϑοις οὐκ ἀπέστη" γενομένης δ᾽ ἡμέρας, 

ἐγγὺς οὐ προσιὼν ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ὀφθαλμοῦ παραφυλάτ- 

τῶν εἵπετο καὶ τροφὴν προβάλλοντος οὐκ ἐλάμ- 
βανεν᾽ ἀναπαυομένῳ δὲ παρενυκτέρευε καὶ βαδί- 

ζοντος πάλιν ἀναστὰς ἐπηκχολούϑει, τοὺς δ᾽ τὸ 

ἀπαντῶντας ὁδοιπόρους ἔσαινεν, ἐχείνῳ δ᾽ ἐφυ- 

λάκτει καὶ προσέχειτο. ταῦτα δ᾽ οἱ διώκοντες 

πυνϑανόμενοι παρὰ τῶν ἀπαντώντων ἅμα καὶ τὸ 
χρῶμα φραζόντων καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ κυνὸς προ- 
ϑυμότερον ἐχρήσαντο τῇ διώξει. καὶ καταλαβόντες ιτ5 

ϑτοτὸν ἄνϑρωπον ἀνήγαγον ἀπὸ Κρομμυῶνος. ὃ δὲ 
κύων ἀναστρέψας προηγεῖτο γαῦρος χαὶ περιχαρής. 
οἷον ἑαυτοῦ ποιούμενος ἄγραν καὶ ϑήραμα τὸν 
ἱερόσυλον. ἐψηφίσαντο δὴ σῖτον αὐτῷ δημοσίᾳ 

μετρεῖσϑαι καὶ παρεγγυᾶσϑαι τοῖς ἱερεῦσιν εἰς ἀεὶ 90 

τὴν ἐπιμέλειαν, ἀπομιμησάμενοι τὸ πρὸς τὸν ἡμί- 

ονον φιλανϑρώπευμα τῶν παλαιῶν ᾿Αϑηναίων. τὸν 

γὰρ ἑκατόμπεδον νεὼν Περικλέους ἐν ἀκροπόλει 

κατασκευάζοντος. ὡς εἰκός, λίέϑοι προσήγοντο πολλοῖς 

ξεύγεσι καϑ' ἡμέραν" τῶν οὖν συνειργασμένων μὲν 95 
προϑύμως ἤδη δὲ διὰ γῆρας ἀφειμένων ὀρέων εἷς 
κατερχόμενος εἰς Κεραμεικόν, καὶ τοῖς ἀνάγουσι 

Β ζεύγεσι τοὺς λίϑους ὑπαντῶν ἀεὶ συνανέστρεφε καὶ 
συμπαρετρύχαξεν, οἷον ἐγκελευόμενος καὶ παρορμῶν᾽" 

οι 
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διὸ ϑαυμάσας αὐτοῦ τὴν φιλοτιμίαν ὁ δῆμος ἐκχέ- 
λευσε δημοσίᾳ τρέφεσϑαι, καϑάπερ ἀϑλητῇ σίτησιν 
ὑπὸ γήρως ἀπειρηκότι ψηφισάμενος. 

14. Διὸ τοὺς λέγοντας, ὡς ἡμῖν οὐδὲν πρὸς τὰ 
5 ξῷα δίκαιόν ἐστι, δητέον εὖ λέγειν ἄχρι τῶν ἐνάλων 
καὶ βυϑίων᾽: ἄμικτα γὰρ ἐκεῖνα κομιδῇ πρὸς χάριν 

χαὶ ἄστοργα καὶ πάσης ἄμοιρα γλυκυϑυμίας" καὶ 

καλῶς Ὅμηρος εἶπε ᾿γλαυκὴ δὲ σ᾽ ἔτικτε ϑάλασσα᾽ 

πρὸς τὸν ἀνήμερον εἶναι δοκοῦντα καὶ ἄμικτον, ὡς 

10 μηδὲν τῆς ϑαλάσσης εὐνοϊχὸν μηδὲ πρᾶον φερού- 
σης. ὃ δὲ καὶ πρὸς τὰ χερσαῖα τῷ λόγῳ τούτῳ 
χρώμενος ἀπηνὴς καὶ ϑηριώδης" ἢ μηδὲ “υσιμάχῳ 
τι γεγονέναι φήσῃ πρὸς τὸν χύνα τὸν Ὑρχανὸν 

δίκαιον, ὃς νεχρῷ τε μόνος παρέμεινεν αὐτῷ καί, 

ιὸ καομένου τοῦ σώματος. ἐνδραμὼν αὐτὸς ἑαυτὸν 

ἐπέρριψε. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τὸν ᾿Αστὸν δρᾶσαι λέ- 
γουσιν, ὃν Πύρρος οὐχ ὃ βασιλεὺς ἀλλ᾽ ἕτερός τις 

ἰδιώτης ἔϑρεψεν᾽ ἀποθανόντος γὰρ αὐτοῦ περὶ τὸ 

σῶμα διατρίβων καὶ περὶ τὸ κλινίδιον αἰωρούμενος 
90 ἐκφερομένου, τέλος εἰς τὴν πυρὰν στειλάμενος 

ἀφῆκεν ἑαυτὸν καὶ συγκατέκαυσε. Πώρου δὲ τοῦ 
βασιλέως ὃ ἐλέφας, ἐν τῇ πρὸς ᾿4λέξανδρον μάχῃ 

κατατετρωμένου. πολλὰ τῶν ἀκοντισμάτων ἀτρέμα 

χαὶ φειδόμενος ἐξήρει τῇ προβοσκίδι. καὶ κακῶς 

55 ἤδη διακείμενος αὐτὸς οὐ πρότερον ἐνέδωκεν ἢ τοῦ 

βασιλέως ἐξαίμου γενομένου καὶ περιρρέοντος αἰσϑό- 

μενος καὶ φοβηϑεὶς μὴ πέσῃ πράως ὑφῆκε, παρέ- 

8 οι. Π 84 18 φήσῃ Μαεαάνὶρίυβ: φήσει 1ὔ δρα- 
μὼν 20 στειλάμενος] εἰσαλάμενος ἢ 
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χων ἐκείνῳ τὴν ἀπόκλισιν ἄλυπον. ὁ δὲ Βουκε- 
φάλας γυμνὸς μὲν ὧν παρεῖχεν ἀναβῆναι τῷ 
ἱπποκόμῳ. κοσμηϑεὶς δὲ τοῖς βασιλικοῖς προκχοῦ- 

μίοις καὶ περιδεραίοις οὐδένα προσίετο πλὴν αὐτὸν 

᾿4λέξανδρον᾽ τοῖς δ᾽ ἄλλοις. εἰ πειρώμενον προῦσ- 
ίοιεν, ἐναντίος ἐπιτρέχων ἐχρεμέτιξε μέγα καὶ ἐνήλ- 

λὲετο καὶ κατεπάτει τοὺς μὴ πρόσω ἵεσϑαι μηδ᾽ 
ἀποφεύγειν φϑάσαντας. 

1. Οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι τὸ τῶν παραδειγμάτων 

ὑμῖν φανεῖταί τι ποικίλον" οὐκ ἔστι δὲ ῥαδίως τῶν 

εὐφυῶν ζῴων πρᾶξιν εὑρεῖν μιᾶς ἔμφασιν ἀρετῆς 

ἔχουσαν. ἀλλ᾽ ἐμφαίνεται καὶ τῷ φιλοστόργῳ τὸ 
φιλότιμον αὐτῶν καὶ τῷ γενναίῳ τὸ ϑυμόσοφον, ἥ 

τε πανουργία καὶ τὸ συνετὸν οὐκ ἀπήλλακται τοῦ 

ϑυμοειδοῦς καὶ ἀνδρώδους. οὐ μὴν ἀλλὰ βουλο- 

μένοις διαιρεῖν καὶ διορίζειν καϑ' ἕκαστον, ἡμέρου 

μὲν ἔμφασιν δμοῦ καὶ ὑψηλοῦ φρονήματος ποιοῦσιν 

οἵ κύνες. ἀποτρεπόμενον τῶν συγκαϑεζομένων" ὥς 

που καὶ ταῦτ᾽ εἴρηται 

“οὗ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
ἕξετο κχερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἵ ἔκπεσε χειρός" 

οὐκέτι γὰρ προσμάχονται τοῖς ὑποπεσοῦσι καὶ γεγο- 

νόσι ταπεινοῖς τὰς ξξεις ὁμοίοις. φασὶ δὲ καὶ τὸν 

πρωτεύοντα κύνα τῶν ᾿Ινδικῶν καὶ μαχεσϑέντα 
πρὸς ᾿Δλέξανδρον, ἐλάφου μὲν ἀφιεμένου καὶ κά- 
πρου καὶ ἄρχτου, ἡσυχίαν ἔχοντα κεῖσϑαι καὶ περι- 

θ ΘυθΘΌποταβ: συνήλλετο 1 ἴεσϑαι ἢ: ἴεσθϑαι 9 τὸ ὟΥ 
24 καὶ μαχεσϑέντα)] προσαχϑέντα ᾿θ. καὶ εἰσαχϑέντα ὙΥ. 
καταχϑέντα Ἐπηρογίαβ. ἐπεισαχϑέντα!ϑ 20 μὲν ΒΘΗΒΘΙΘΓΒ 

οι 

15 

20 

9ὅ 
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ορᾶν᾽ ὀφϑέντος δὲ λέοντος, εὐθὺς ἐξαναστῆναι καὶ 
διακονίεσϑαι. καὶ φανερὸν εἶναι αὑτοῦ ποιούμενον 911 

ἀνταγωνιστήν, τῶν δ᾽ ἄλλων ὑπερφρονοῦντα πάν- 

των. οἱ δὲ τοὺς δασύποδας διώκοντες. ἐὰν μὲν 

ο αὐτοὶ κτείνωσιν. ἥδονται διασπῶντες καὶ τὸ αἷμα 

λάπτουσι προϑύμως: ἐὰν δ᾽ ἀπογνοὺς ἑαυτὸν ὁ 

λαγωός. ὃ γίγνεται πολλάκις. ὅσον ἔχει πνεύματος 

εἰς τὸν ἔσχατον ἀναλώσας δρόμον ἐκλίπῃ. νεκρὸν 

καταλαβόντες οὐχ ἅπτονται τὸ παράπαν. ἀλλ᾽ ἵσταν- 
τοται τὰς οὐρὰς κινοῦντες. ὡς οὐ κρεῶν χάριν ἀλλὰ 

νίκης καὶ φιλονεικίας ἀγωνιζόμενοι. 
10. Πανουργίας δὲ πολλῶν παραδειγμάτων ὄν- 

των. ἀφεὶς ἀλώπεκας καὶ λύχους καὶ τὰ γεράνων 

σοφίσματα καὶ κολοιῶν, ἔστι γὰρ δῆλα, μάρτυρι Β 

χρήσομαι Θαλῇ τῷ παλαιοτάτῳ τῶν σοφῶν. ὃν οὐχ 
ἥκιστα ϑαυμασϑῆναι λέγουσιν ὀρέως τέχνῃ περι- 

γενόμενον. τῶν γὰρ ἁληγῶν ἡμιόνων εἷς ἐμβαλὼν 

εἰς ποταμὸν ὥλισϑεν αὐτομάτως καὶ τῶν ἁλῶν δια- 

τακέντων ἀναστὰς ἐλαφρὸς ἤσϑετο τὴν αἰτίαν καὶ 

"» οι 

20 κατεμνημόνευσεν" ὥστε διαβαίνων ἀεὶ τὸν ποταμόν, 

ἐπίτηδες ὑφιέναν καὶ βαπτίζειν τὰ ἀγγεῖα, συγκαϑί- 

ἕξων καὶ ἀπονεύων εἰς ἕκάτερον μέρος᾽ ἀκούσας 

οὖν ὃ Θαλῆς ἐκέλευσεν ἀντὶ τῶν ἁλῶν ἐρίων τὰ 
ἀγγεῖα καὶ σπόγγων ἐμπλήσαντας καὶ ἀναϑέντας, Ὁ 

95 ἐλαύνειν τὸν ἡμίονον. ποιήσας οὖν τὸ εἰωθὸς καὶ 

ἀναπλήσας ὕδατος τὰ φορτία συνῆκεν ἀλυσιτελῆ 

σοφιζόμενος ἑαυτῷ. καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω προσέχων 

10 ὀρέως Μ: ὀρϑῶς 
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καὶ φυλαττόμενος διέβαινε τὸν ποταμόν, ὥστε μηδ᾽ 

ἄκοντος αὐτοῦ τῶν φορτίων παραψαῦσαι τὸ ὑγρόν. 

ἄλλην δὲ πανουργίαν ὁμοῦ μετὰ τοῦ φιλοστόργου 
πέρδικες ἐπιδεικνύντες τοὺς μὲν νεοττοὺς ἐϑίέζουσι 

μηδέπω φεύγειν δυναμένους. ὅταν διώκωνται, κατα- 

βαλόντας ὑπτίους ἑαυτοὺς βῶλόν τινα ἢ συρφετὸν 

ἄνω προΐσχεσϑαι τοῦ σώματος οἷον ἐπηλυγαξομένους" 

αὐταὶ δὲ τοὺς διώκοντας ὑπάγουσιν ἄλλῃ καὶ περι- 

σπῶσιν εἰς ἑαυτάς, ἐμποδὼν διαπετόμεναι καὶ κατὰ 
μικρὸν ἐξανιστάμεναι, μέχρι ἂν οὕτως ἁλισκομένων 

δόξαν ἐνδιδοῦσαι, μακρὰν ἀποσπάσωσι τῶν νεοττῶν. 

οὗ δὲ δασύποδες πρὸς εὐνὴν ἐπανιόντες ἄλλον 

ἀλλαχῆ κομίζουσι τῶν λαγιδέων, καὶ πλέϑρου διά- 
στημα πολλάκις ἀλλήλων ἀπέχοντας, ὅπως. ἂν ἄν- 

ἅὅρωπος ἢ κύων ἐπίῃ, μὴ πάντες ἅμα συγκινδυνεύ- 

ὦσιν" αὐτοὶ δὲ πολλαχόϑι ταῖς μεταδρομαῖς ἴχνη 
ϑέντες, τὸ δ᾽ ἔσχατον ἅλμα μέγα καὶ μακρὰν τῶν 

ἰχνῶν ἀποσπάσαντες οὕτω καϑεύδουσιν. ἡ δ᾽ ἄρκτος 

ὑπὸ τοῦ πάϑους. ὃ καλοῦσι φωλείαν, καταλαμβανο- 

μένη. πρὶν ἢ παντάπασι ναρκῆσαι καὶ γενέσϑαι 
βαρεῖα καὶ δυσκίνητος, τόν τε τόπον ἀνακαϑαίρει 

καὶ μέλλουσα καταδύεσϑαι τὴν μὲν ἄλλην πορείαν 

ὡς ἐνδέχεται μάλιστα ποιεῖται μετέωρον καὶ ἐλα- 
φρὰν ἄκροις ἐπιϑιγγάνουσα τοῖς ἴχνεσι. τῷ νώτῳ 

ὃὲ τὸ σῶμα προσάγει καὶ παρακομίζειν πρὸς τὸν 

φωλεόν. τῶν ἐλάφων δ᾽ αἵ ϑήλειαι μάλιστα τίύρκ- 

8 αὐταὶ Ἐ: αὗται 10 Ἔ: μέχρις 18 κοιμίξουσι 
Χμ θομῦ δἰϊαποῦ οοαα, 19 φωλείαν ἢ": φωλιάν «αὖ φωλία 
20 τῶν ἐλάφων Ιᾳπποίϊα5: τῶν ἐλεφάντων οἵ. ΑὐἸδίοῦ. Ρ. 611,15 
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τουσι παρὰ τὴν ὁδόν, ὕπου τὰ σαρχοβόρα ϑηρία Ε 
. ΄ Σ ο᾿ 358 Ρ Ν» ω μὴ πρόσεισιν" οἵ τ᾽ ἄρρενες, ὅταν αἴσϑωνται βαρεῖς 

ὑπὸ πιμελῆς καὶ πολυσαρκίας ὄντες, ἐχτοπίξουσι σῴ- 

ξοντες αὑτοὺς τῷ λανθάνειν. ὅτε τῷ φεύγειν οὐ 
΄ - ᾿ ΄ ϑον ς Χ ΓΞ ἢ 5 πεποίϑασιν. τῶν δὲ χερσαίων ἐχίνων ἡ μὲν ὑπὲρ 

αὑτῶν ἄμυνα καὶ φυλακὴ παροιμίαν πεποίηκε 

ἱπόλλ οἵδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα" 

προσιούδσης γὰρ αὐτῆς, ὥς φησιν ὃ Ἴων. 

ἱστρόβιλος ἀμφ᾽ ἄκανϑαν εἵλίξας δέμας, 
10 κεῖται ϑιγεῖν τε καὶ δακεῖν ἀμήχανος." 

γλαφυρωτέρα δ᾽ ἐστὶν ἣ περὶ τῶν σχυμνίων πρό- 
νοιχα μετοπώρου γὰρ ὑπὸ τὰς ἀμπέλους ὑποδυό- 

μενος. καὶ τοῖς ποσὶ τὰς ῥᾶγας ἀποσείσας τοῦ βό- 
τρυος χαμᾶζε καὶ περικυλινδηϑείς, ἀναλαμβάνει 919 

ιό ταῖς ἀκάνθαις" καὶ παρέσχε ποτὲ πᾶσιν ἡμῖν ὁρῶσιν 
ὄψιν ἑρπούσης ἢ βαδιζούσης σταφυλῆς" οὕτως ἀνά- 

πλεῶς ἐχώρει τῆς ὀπώρας" εἶτα καταδὺς εἰς τὸν 

, φωλεὸν τοῖς σκύμνοις χρῆσϑαι καὶ λαμβάνειν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ ταμιευομένοις παραδίδωσι. τὸ δὲ κοιταῖον 

50 αὐτῶν ὀπὰς ἔχει δύο, τὴν μὲν πρὸς νότον τὴν δὲ 
πρὸς βορρᾶν βλέπουσαν" ὅταν δὲ προαίσϑωνται τὴν 

διαφορὰν τοῦ ἀέρος, ὥσπερ ἱστίον κυβερνῆται μετα- 

λαμβάνοντες ἐμφράσσουσι τὴν κατ᾽ ἄνεμον τὴν δ᾽ 

ἑτέραν ἀνοίγουσι. καὶ τοῦτό τις ἐν Κυξίκῳ κατα- 

1 Τιϑυΐβοιῃ 1 ρ. 147 8 ὁ Ἴων Μ: οἷον 9 Ναυοκ. 
Ρ. 7189 10. στροβιλὸς ἩΘΙΟαΙΔΠ8 10. ἀμφάχκανϑον 
5] Πλ 8. 51118 24 Ἔ; κυζικῷ 
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μαϑὼν δόξαν ἔσχεν ὡς ἀφ᾽ αὑτοῦ τὸν μέλλοντα 
πνεῖν ἄνεμον προαγορεύων. 

11. Τό γε μὴν κοινωνικὸν μετὰ τοῦ συνετοῦ 

τοὺς ἐλέφαντας ἀποδείκνυσϑαί φησιν ὁ ̓ Ιόβας. ὀρύγ- 
ματα γὰρ αὐτοῖς οἱ ϑηρεύοντες ὑπεργαδάμενοι 

λεπτοῖς φρυγάνοις καὶ φορυτῷ κούφῳ κατερέφου- 

σιν᾽ ὅταν οὖν τις εἰσολίσϑῃ, πολλῶν ὁμοῦ πορευο- 
μένων, οἵ λοιποὺ φοροῦντες ὕλην καὶ λίϑους 

ἐμβάλλουσιν. ἀναπληροῦντες τὴν κοιλότητα τοῦ 

ὀρύγματος, ὥστε ῥᾳδίαν ἐκείνῳ γενέσθαι τὴν ἔκ- 
βασιν. ἱστορεῖ δὲ καὶ εὐχῇ χρῆσϑαι ϑεῶν τοὺς ἐλέ- 
φαντας ἀδιδάχτως, ἁγνιξομένους τε τῇ ϑαλάσσῃ καὶ 

τὸν ἥλιον ἐκφανέντα προσκυνοῦντας ὥσπερ χειρὸς 
ἀνασχέσει τῆς προβοσκίδος. ὅϑεν καὶ ϑεοφιλέστα- 

τόν ἐστι τὸ ϑηρίον, ὡς Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ 

ἐμαρτύρησε. κρατήσας γὰρ ᾿Αντιόχου καὶ βουλό- 

μενος ἐκπρεπῶς τιμῆσαι τὸ ϑεῖον ἄλλα τε πάμπολλα 

κατέϑυσεν ἐπινίκια τῆς μάχης καὶ τέσσαρας ἐλέ- 

φαντας᾽ εἶτα νύκτωρ ὀνείρασιν ἐντυχών, ὡς τοῦ 

ϑεοῦ μετ᾽ ὀργῆς ἀπειλοῦντος αὐτῷ διὰ τὴν ἀλλό- 
κοτον ἐκείνην ϑυσίαν., ἱλασμοῖς τὲ πολλοῖς ἐχρή- 
σατο καὶ χαλκοῦς ἐλέφαντας ἀντὶ τῶν σφαγέντων 

ἀνέστησε τέσσαρας. οὐχ ἧττον δὲ κοινωνικὰ τὰ 
τῶν λεόντων. οἱ γὰρ νέοι τοὺς βραδεῖς καὶ γέρον- 

τας ἤδη συνεξάγουσιν ἐπὶ ϑήραν" ὅπου δ᾽ ἂν ἀπα- 

γορεύσωσιν, οἵ μὲν κάϑηνται περιμένοντες οἵ δὲ 
ϑηρεύουσι. κἂν λάβωσιν ὁτιοῦν, ἀνακαλοῦνται, 

Α Ἰόβας] Μαρ]]6γ. 8 Ρ. 414 6 φορυτῷ ΝΜ: φόρτῳ 
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μόσχου μυκήματι τὸ βρύχημα ποιοῦντες ὅμοιον" οἵ 

δ᾽ εὐθὺς αἰσϑάνονται καὶ παραγενόμενοι κοινῇ τὴν 

ἄγραν ἀναλίσκουσιν. 

18, Ἔρωτες δὲ πολλῶν οἵ μὲν ἄγριοι καὶ πε- 
ριμανεῖς γεγόνασιν, οἵ δ᾽ ἔχοντες οὐκ ἀπάνϑρωπον 

ὡραϊσμὸν οὐδ᾽ ἀναφρόδιτον ὁμιλίαν. οἷος ἦν ὃ τοῦ 
ἐλέφαντος ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ τοῦ ἀντερῶντος ᾿᾽Ζρι- 

στοφάνει τῷ γραμματικῷ" τῆς γὰρ αὐτῆς ἤρων 

στεφανοπώλιδος, καὶ οὐχ ἧττον ἦν ὁ ἐλέφας διάδη- 
10 λος΄ ἔφερε γὰρ αὐτῇ τῆς ὀπώρας ἀεὶ τὰ πρατήρια 

παραπορευόμενος. καὶ χρόνον πολὺν ὑφίστατο καὶ 

τὴν προβοσχίδα τῶν χιτωνίων ἐντὸς ὥσπερ χεῖρα 
παραβαλὼν ἀτρέμα τῆς περὶ τὸ στῆϑος ὥρας ἔψαυεν. Ε 

ὁ δὲ δράκων ὃ τῆς Αἰτωλίδος ἐρασϑεὶς ἐφοίτα 

νύκτωρ παρ᾽ αὐτὴν καὶ τοῦ σώματος ὑποδυόμενος 
ἐν χρῷ καὶ περιπλεκόμενος οὐδὲν οὔϑ᾽ ἑκὼν οὔτ᾽ 
ἄκων ἔβλαψεν ἀλλὰ καὶ κοσμίως ἀεὶ περὶ τὸν 

ὄρϑρον ἀπηλλάττετο. συνεχῶς δὲ τοῦτο ποιοῦντος 

αὐτοῦ, μετῴκισαν οἵ προσοικοῦντες ἀπωτέρω τὴν 

50 ἄνθρωπον ὁ δὲ τρεῖς μὲν ἢ τέτταρας ἡμέρας οὐκ 
ἦλϑεν ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε περιήει ξητῶν καὶ πλανώμενος" Ε 
μόλις δέ πῶς ἐξανευρὼν καὶ περιπεσὼν οὐ πρᾶος 
ὥσπερ εἰώϑει ἀλλὰ τραχύτερος, τῷ μὲν ἄλλῳ σπει- 

ράματι τὰς χεῖρας αὐτῆς ἔδησε πρὸς τὸ σῶμα, τῷ 

25 δ᾽ ἀπολήγοντι τῆς οὐρᾶς ἐμαστίγου τὰς κνήμας, 

ἐλαφράν τινα καὶ φιλόστοργον καὶ πλέον ἔχουσαν 

τοῦ κολάζοντος τὸ φειδόμενον ὀργὴν ἀποδεικνύ- 

οι 

1 σι 

4 οἵ, Μαθ]]ον. 1. 1. 10 τὰ ΓῬ 20 ἡμέρας Ὁ. 22 καὶ] 
ΔΘ] ον θυ Πὶ πρᾶος Ἔ: πράως 
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μενος. τὸν δ᾽ ἐν Αἰγίῳ παιδεραστοῦντα χῆνα καὶ 

τὸν ἐπιϑυμήσαντα Γλαύκης τῆς κιϑαρωδοῦ κριόν" 

περιβόητοι γάρ εἰσι χαὶ πολλῶν οἶμαι διηγημάτων 

τοιούτων διαχορεῖς ὑμᾶς εἶναι" διὸ ταῦτα μὲν 

ἀφίημι. 

19. Ψᾶρες δὲ καὶ κόρακες καὶ ψιττακοὶ μανϑά- 

νοντες διαλέγεσθαι καὶ τὸ τῆς φωνῆς πνεῦμα τοῖς 

διδάσκουσιν εὔπλαστον οὕτω καὶ μιμηλὸν ἐξαριϑ- 
918 μεῖν καὶ δυϑωίζειν παρέχοντες ἐμοὶ δοκοῦσι προ- 

δικεῖν καὶ συνηγορεῖν τοῖς ἄλλοις ζώοις ἐν τῷ 

μανϑάνειν, τρόπον τινὰ διδάσκοντες ἡμᾶς, ὅτι καὶ 

προφορικοῦ λόγου καὶ φωνῆς ἐνάρϑρου μέτεστιν 

αὐτοῖς. ἦ καὶ πολὺς κατάγελως τὸ πρὸς ταῦτα 

καταλιπεῖν ἐχείνοις σύγχρισιν, οἷς οὐδ᾽ ὅσον ὠρύ- 

σασϑαι μέτεστιν οὐδ᾽ ὅσον στενάξαι φωνῆς. τού- 

τῶν δὲ χαὶ τοῖς αὐτοφυέσι καὶ τοῖς ἀδιδάκτοις 

γηρύμασιν ὅση μοῦσα καὶ χάρις ἔπεστιν, οἱ λογιώ- 

τατον καὶ καλλιφωνότατοι μαρτυροῦσι, τὰ ἥδιστα 
ποιήματα καὶ μέλη μέλεσι κύχνων καὶ ἀηδόνων 

ὠδαῖς ἀπεικάξοντες. ἐπεὶ δὲ τοῦ μαϑεῖν τὸ διδάξαι 

λογικώτερον, ἤδη πειστέον ᾿4ριστοτέλει λέγοντι καὶ 
Β τοῦτο τὰ ζῷα ποιεῖν" ὀφϑῆναι γὰρ ἀηδόνα νεοσσὸν 

ἄδειν προδιδάσκουσαν. μαρτυρεῖ δ᾽ αὐτῷ τὸ φαυ- 

λότερον ἄδειν ὅσαις συμβέβηκε μικραῖς ἁλούσαις 
ἀποτρόφοις τῶν μητέρων γενέσϑαι' διδάσκονται 

1 Αἰγίῳ Αθ]απὰβ (ὅ, 239): αὐπῶ 8 μιμηλὸν ὃν Κ᾿ 
10. ἐξαρυϑιμεῖν] οογγταρύαθμα. ἐξαρϑροῦν Ὗ. διαρϑροῦν Ηδι- 
πογάθπαβ. Εογῦ. ἐξ ἀρρύϑμου ῥυϑμίξειν παρέχε.ε 18 ἢ Ὗ: ἢ 
10. τὸ πρὸς] πρὸς 19 μέλη μέλεσι Ἔ: μέλεσι, 21 'Ἄριστο- 
τέλει) ν. 608, 17 
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γὰρ αἵ συντρεφόμεναι καὶ μανθάνουσιν οὐ διὰ 

᾿ς μισϑὸν οὐδὲ πρὸς δόξαν ἀλλὰ τῷ χαίρειν διαμελιξό- 

μεναι καὶ τὸ καλὸν ἀγαπᾶν μᾶλλον ἢ τὸ χρειῶδες 

τῆς φωνῆς. ἔχω δὲ περὶ τούτου καὶ λόγον εἰπεῖν 
5 πρὸς ὑμᾶς, ἀχούσας “Ελλήνων τε πολλῶν καὶ Ῥω- 

μαίων παραγενομένων. κουρεὺς γάρ τις ἐργαστήριον 
“᾿ 3 ε , Ἁ - ,ὔ «ι - ς ΄ὔ 

ἔχων ἐν Ρώμῃ πρὸ τοῦ τεμένους, ὃ καλοῦσιν Ελλή- 

νῶν ἀγοράν. ϑαυμαστόν τι χρῆμα πολυφώνου καὶ 

πολυφϑόγγου κίττης ἔτρεφε, καὶ ἀνθρώπου ῥήματα᾽ 

τὸ χαὶ ϑηρίων φϑόγγους καὶ ψόφους ὀργάνων ἀντα- 
πεδίδου. μηδενὸς ἀναγκάξοντος ἀλλ᾽ αὑτὴν ἐϑέ- 

ξουσα καὶ φιλοτιμουμένη μηδὲν ἄρρητον ἀπολιπεῖν 

μηδ᾽ ἀμίμητον. ἔτυχε δέ τις ἐκεῖϑεν τῶν πλου- 

σίων ἐκκομιζόμενος ὑπὸ σάλπιγξι πολλαῖς. καὶ γενο- 
᾿Ξ , - " Ν ᾿ ΄ 2 7 

1ό μένης ὥσπερ εἴωϑε κατὰ τὸν τόπον ἐπιστάσεως. 

εὐδοκιμοῦντες οἵ σαλπικταὶ καὶ χελευόμενοι πολὺν 
2 ΄, " 6 " , Ν ν 6 ’ 

χρόνον ἐνδιέτριψαν᾽ ἣ δὲ κίττα μετὰ τὴν ἡμέραν 
᾽ "ὕ Φ Ἀπ 4». 9 φὰ ᾿ δι χοὼ 
ἐκείνην ἄφϑογγος ἣν καὶ ἄναυδος, οὐδὲ τὴν αὑτῆς 

ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις πάϑεσιν ἀφιεῖσα φωνήν. τοῖς 
30 οὖν πρότερον αὐτῆς ϑαυμάζουσι τὴν φωνήν. τότε 

ϑαῦμα μεῖξον ἡ σιωπὴ παρεῖχε. κωφὸν ἀκρόαμα 

τοῖς συνήϑως παροδεύουσι τὸν τόπον᾽ ὑποψίαι δὲ 

φαρμάκων ἐπὶ τοὺς ὁμοτέχνους ἦσαν" οἱ δὲ πλεῖστοι 

τὰς σάλπιγγας εἴκαζον ἐκπλῆξαι τὴν ἀκοήν. τῇ δ᾽ 

25 ἀκοῇ συγκατεσβέσϑαι τὴν φωνήν. ἦν δ᾽ οὐδέτερα 
, 3 ᾽ » ς Ψὔ } 3 », 

τούτων, ἀλλ᾽ ἄσκησις ὡς ἔοικε καὶ ἀναχώρησις 

εἰς ἑαυτὸ τοῦ μιμητικοῦ, καϑάπερ ὄργανον ἐξαρτυο- 

9 καὶ] ἣ καὶ 10 ἘἜ: σαλπιγχταὰὶ 18 αὑτῆς " 
21 ἀκροάματος συνήϑους Ἐδ ργαθίθι πϑοθββιθα θμ 

ΡῬΙαίατοι! Μογαὶα, ΥΟΙ, ΥἹ. Ἵ 

: αὐτῆς 
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ἐτς τ ΤῊ 
Ε μένου τὴν φωνὴν καὶ παρασκευέξόντος" ἄφνω γὰρ 

αὖϑις ἧκε καὶ ἀνέλαμψεν οὐδὲν τῶν συνήϑων καὶ 
παλαιῶν μιμημάτων ἐκείνων. ἀλλὰ τὰ μέλη τῶν 

σαλπίγγων αὐταῖς περιόδοις φϑεγγομένη καὶ μετα- 

βολὰς πάσας χαὶ χρουμάτων διεξιοῦσα πάντας 5 
ῥυϑμούς" ὥστε. ὅπερ ἔφην, τῆς εὐμαϑείας λογικω- 

τέραν εἶναι τὴν αὐτομάϑειαν ἐν αὐτοῖς. πλὴν ἕν 
γέ τι μάϑημα κυνὸς οὐ δοχῷ μοι παρήσειν, γενό- 

μδνος ἕν Ῥώμῃ ϑεατής. παρὼν γὰρ ὃ κύων μίμῳ 

πλοκὴν ἔχοντι δραματικὴν καὶ πολυπρόσωπον ἄλλας το 

τὸ μιμήσεις ἀπεδίδου τοῖς ὑποκειμένοις πάϑεσι καὶ 
"' πράγμασι προσφόρους, καὶ φαρμάκου ποιουμένων 

ἐν αὐτῷ πεῖραν ὑπνωτικοῦ μὲν ὑποχειμένου δ᾽ 
εἶναι ϑανασίμου, τόν τ᾽ ἄρτον, ᾧ δῆϑεν ἐμέμικτο 
τὸ φάρμακον. ἐδέξατο καὶ καταφαγὼν ὀλίγον ὕστε- τ 

οον ὅμοιος ἦν ὑποτρέμοντι καὶ σφαλλομένῳ καὶ 

καρηβαροῦντι" τέλος δὲ προτείνας ἑαυτὸν ὥσπερ 
νεκρὸς ἔκξδιτο, καὶ παρεῖχεν ἕλκειν καὶ μετα- 

φέρειν, ὡς ὁ τοῦ δράματος ὑπηγόρευε λόγος. ἐπεὶ ᾿ 

δὲ τὸν καιρὸν ἐκ τῶν λεγομένων καὶ πραττομένων 530 
ἐνόησεν, ἡσυχῆ τὸ πρῶτον ἐκίνησεν ἑαυτόν, ὥσπερ 
ἐξ ὕπνου βαϑέος ἀναφερόμενος, καὶ τὴν κεφαλὴν 

914 ἐπάρας διέβλεψεν᾽ ἔπειτα ϑαυμασάντων., ἐξα- 

ναστὰς ἐβάδιζε πρὸς ὃν ἔδει" καὶ προσήκαλλε χαί- 
ρῶν καὶ φιλοφρονούμενος. ὥστε πάντας ἀνθρώπους 35 
καὶ Καίσαρα (παρῆν γὰρ ὃ γέρων Οὐεσπασιανὸς 
ἐν τῷ Μαρκέλλου ϑεάτρῳ) συμπαϑεῖς γενέσϑαι. 

20. Γελοῖον δ᾽ ἴσως ἐσμὲν ἐπὶ τῷ μανϑάνειν τὰ 

24 προσήκαλλε ὟΥ : προσῆκε μὲν 
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ξῷα σεμνύνοντες, ὧν ὃ Ζ]ημόκριτος ἀποφαίνει 

μαϑητὰς ἐν τοῖς μεγίστοις γεγονότας ἡμᾶς" ἀρά- 

χνης ἐν ὑφαντικῇ καὶ ἀκεστικῇ. χελιδόνος ἐν οἶκο- 

δομίᾳ᾽ καὶ τῶν λιγυρῶν. κύκνου καὶ ἀηδόνος. ἐν 

5 δῇ κατὰ μίμησιν. ἰατρικῆς δὲ πολὺ τῶν τριῶν 

εἰδῶν ἑκάστου καὶ γενναῖον ἐν αὐτοῖς μόριον ὁρῶ- 

μεν οὐ γὰρ μόνον τῷ φαρμακευτικῷ χρῶνται. 

χελῶναι μὲν ὀρίγανον γαλαῖ ὃς πήγανον. ὅταν 

ὕφεως φάγωσιν, ἐπεσϑίουσαι" κύνες δὲ πόᾳ τινὶ 

10 χαϑαίροντες ἑαυτοὺς χολεριῶντας" ὃ δὲ δράκων τῷ 

μαράϑρῳ τὸν ὀφθαλμὸν ἀμβλυώττοντα λεπτύνων 

χαὶ διαχαράττων᾽ ἡ δ᾽ ἄρκτος, ὅταν ἐκ τοῦ φωλεοῦ 
προέλϑῃ, τὸ ἄρον ἐσϑίουσα πρῶτον τὸ ἄγριον᾽ 

ἡ γὰρ δριμύτης ἀνοίγει συμπεφυκὸς αὐτῆς τὸ ἔντε- 

16 ρον᾿ ἄλλως δ᾽ ἀδσώδης γενομένη πρὸς τὰς μυρμη- 

κιὰς τρέπεται καὶ κάϑηται προβάλλουσα λιπαρὰν 

χαὶ μαλακὴν ἰκμάδι γλυκείᾳ τὴν γλῶσσαν, ἄχρι οὗ 

μυρμήχων ἀνάπλεως γένηται. καταπίνουσα γὰρ 

ὠφελεῖται. τῆς τ᾽ ἴβεως τὸν ὑποχλυσμὸν ἅλμῃ 
20 καϑαιρομένης Αἰγύπτιοι συνιδεῖν καὶ μιμήσασϑαι 

λέγουσιν" οἵ δ᾽ ἱερεῖς ὕδατι χρῶνται. περιαγνίζον- 

τες ἑαυτούς, ἐξ οὗ πέπωκεν ἴβις᾽ ἂν γὰρ ἦὖ φαρ- 
μακῶδες ἢ νοσηρὸν ἄλλως τὸ ὕδωρ. οὐ πρύσεισιν. 

ἀλλὰ καὶ τροφῆς ἀποσχέσει ἔνια ϑεραπεύονται., 

8 καϑάπερ λύχοι καὶ λέοντες. ὅταν χρεῶν γένωνται 

διακορεῖς, ἡσυχίαν ἄγουσι κατακείμενοι καὶ συν- 

10. τηϑ]τὰ τῷ μαράϑῳ 14 80γ. υἱᾶ, συμμεμυκὸς 
11 ἢ: ἄχρις 34 τηδ)ἔη ἀποσχέσεσιν ἰὉ. γοούϊι5 ϑεραπεύεται 
Ὡῦ καὶ καϑάπερ 

ΔῈ 



» ΠΕ: ΒΟΙΕΒΗΤΙΑ ΑΝΙΜΆΑΠΙΌΜ. 

ϑάλποντες ἑαυτούς. τίγριν δέ φασιν, ἐρίφου παρα- 

δοϑέντος αὐτῇ. χρωμένην διαίτῃ μὴ φαγεῖν ἐφ᾽ 

ἡμέρας δύο. τῇ δὲ τρίτῃ πεινῶσαν αἰτεῖν ἄλλο καὶ 

τὴν γαλεάγραν σπαράσσειν" ἐκείνου δὲ φείσασθαι 
οἰομένην σύντροφον ἔχειν ἤδη καὶ σύνοικον. οὐ 

μὴν ἀλλὰ καὶ χειρουργίᾳ χρῆσϑαι τοὺς ἐλέφαντας 
ἱστοροῦσι" καὶ γὰρ ξυστὰ καὶ λόγχας καὶ τοξεύματα, 
παριστάμενοι τοῖς τετρωμένοις, ἄνευ σπαραγμοῦ ὁᾳ- 

δίως καὶ ἀβλαβῶς ἐξέλκουσιν. αἱ δὲ Κρητικαὶ αἶγες, 
ὅταν τὸ δίκταμνον φάγωσιν, ἐρν τὰ τοξεύ- 

ματα τος καταμαϑεῖν ταῖς ἐγκύοις τὴν βοτάνην 

παρέσχον ἐκτρωτικὴν ὀύγαμιν ΠΝ ἐπ᾽ οὐδὲν 
γὰρ ἄλλο τρωϑεῖσαι φέρονται καὶ ξητοῦσι καὶ διώ- 

κουσιν ἢ τὸ δίκταμνον. 
21. Ἧττον δὲ ταῦτα ϑαυμαστά, καίπερ ὄντα 

ϑαυμάσια, ποιοῦσιν αἵ νόησιν ἀριϑμοῦ καὶ δύναμιν 

τοῦ ἀριϑμεῖν ἔχουσαι φύσεις, ὥσπερ ἔχουσιν αἱ 

περὶ Σοῦσα βόες" εἰσὶ γὰρ αὐτόϑι τὸν βασιλικὸν 
παράδεισον ἄρδουσαι περιάχτοις ἀντλήμασιν, ὧν 

ὥρισται τὸ πλῆϑος" ἑκατὸν γὰρ ἑκάστη βοῦς ἀνα- 
φέρει καϑ'᾿ ἡμέραν ἑχάστην ἀντλήματα᾽ πλείονα δ᾽ 
οὐκ ἔστιν οὔτε λαβεῖν οὔτε βιάσασϑαι βουλόμενον" 

ἀλλὰ καὶ πείρας ἕνεκα πολλάκις προστιϑέντων, ὑφίστα- 

ται καὶ οὐ πρόεισιν. ἀποδοῦσα τὸ τεταγμένον" οὕτως 

ἀκριβῶς συντίϑησι καὶ καταμνημονεύει τὸ κεφά- 

λαιον, ὡς Κτησίας ὃ Κνίδιος ἱστόρηκε. Λίβυες δ᾽ 4ἰ- 

10 δίεταμνον Ἠϊο οὐ ᾿ηΐτῳ ΠαΘΌποταβ: δίκσταμον 18 διώ- 
κουσιν ἢ Ἐν: διώκουσι 32 λαβεῖν) λαϑεῖν ΜΙ ὀ 26 ἈΑτησίας] 
γ. Εταρτα. 11]. ἃ Οὐ. ΜΌΘΙ]ογο Ῥδυῖ8. 1844. Ὀιαοῦ. Ῥ. 78 
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γυπτίων καταγελῶσι μυϑολογούντων περὶ τοῦ ὔὕρυγος. 

ὡς φωνὴν ἀφιέντος ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας ἧς ἐπι- 

τέλλει τὸ ἄστρον. ὃ Σῶϑιν αὐτοὶ Κύνα δὲ καὶ Σεί- 

ρίον ἡμεῖς καλοῦμεν" τὰς γὰρ αὐτῶν ὁμοῦ πάσας 

5 αἶγας. ὅταν ἀνάσχῃ μεϑ’ ἡλίου τὸ ἄστρον ἀτρεκῶς. 
ἐχεῖ στρεφομένας ἀποβλέπειν πρὸς τὴν ἀνατολήν" καὶ 
τεκμήριον τοῦτο τῆς περιόδου βεβαιότατον εἶναι καὶ 

μάλιστα τοῖς μαϑηματικοῖς χανόσιν ὁμολογούμενον. 

22, Ἵνα δὲ κορυφὴν ὃ λόγος ἐπιϑεὶς ἑαυτῷ ϑ1ῦ 

τὸ παύσηται. φέρε κινήσαντες τὴν ἀφ᾽ ἱερᾶς βραχέα 
περὶ ϑειότητος αὐτῶν καὶ μαντικῆς εἴπωμεν. οὐ 

γάρ τι μικρὸν οὐδ᾽ ἄδοξον, ἀλλὰ πολὺ καὶ παμπά- 
λαιον μαντικῆς μόριον οἰωνιστικὴ κέκληται" τὸ γὰρ 

ὀξὺ καὶ νοερὸν αὐτῶν χαὶ δι᾽ εὐστροφίαν ὑπήκοον 
ιὸ ἁπάσης φαντασίας ὥσπερ ὀργάνῳ τῷ ϑεῶ παρέχει 

χρῆσϑαι καὶ τρέπειν ἐπί τε κίνησιν ἐπί τε φωνὰς 
καὶ γηρύματα καὶ σχήματα νῦν μὲν ἐνστατικὰ νῦν 

ὃὲ φορὰ καϑάπερ πνεύματα ταῖς μὲν ἐπικόπτοντα Β 
ταῖς δ᾽ ἐπευϑύνοντα πράξεις καὶ δρμὰς εἰς τὸ τέλος. 

30 διὸ χουνῇ μὲν ὁ Εὐριπίδης ᾿ϑεῶν κήρυκας᾽ ὀνομάξει 

τοὺς ὄρνιϑας᾽ ἰδίᾳ δέ φησιν ὃ Σωκράτης ᾿ὁμόδου- 

λον᾽ ἑαυτὸν ποιεῖσϑαι τῶν κύκνων᾽" ὥσπερ αὖ καὶ 
τῶν βασιλέων ἀετὸς μὲν ὃ Πύρρος ἥδετο καλού- 

μενος ἱέραξ δ᾽ ὃ ᾿ἀντίοχος" ἰχϑῦς δὲ τοὺς ἀμαϑεῖς 
95 καὶ ἀνοήτους λοιδοροῦντες ἢ σκώπτοντες ὀνομάζο- 

4 ὁμοῦ τιΐ 1ὅ ὄργανον Τὺ, πο Οριβ 18 τοῖς 
μὲν --- τοῖς δὲ Ἡ.. τὰς μὲν --- τὰς δὲ Ὗῇ; 864 ρΡοβ818 οὐϊδιη 
πράξεσι καὶ ὁρμαῖς 20 Εὐριπίδης} ἃαὺ γοβριοϊθαν δα Ἰοη. 
γ8. 108 «αὖ οϑῦ ποσαμῃ ἔγαρση. οἵ, ν». 40 ἃ 31 ὁμόδουλον] 
Ρ]αῦ. Ῥῃδθᾶ, Ρ. 8ὅ Ὁ 20 ἢ] μᾶλλον ἢ ἢ 
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μεν. ἀλλὰ δὴ μυρίων μυριάκις εἰπεῖν παρόντων, 

ἃ προδείκνυσιν ἡμῖν καὶ προσημαίνει τὰ πεζὰ καὶ 
πτηνὰ παρὰ τῶν ϑεῶν. ἕν οὐκ ἔστι τοιοῦτον ἀποφῆναι 

τῷ προδικοῦντι τῶν ἐνύδρων, ἀλλὰ κωφὰ πάντα καὶ 
τυφλὰ τῆς προνοίας εἰς τὸν ἄϑεον καὶ τιτανυκὸν 

ἀπέρριπται τόπον ὥσπερ ἀσεβῶν χῶρον, οὗ τὸ 
λογικὸν καὶ νοερὸν ἐγκατέσβεσται τῆς ψυχῆς, ἐσχάτῳ 

δέ τινι συμπεφυρμένης καὶ κατακεκλυσμένης αἰσϑή- 
σεως μορίῳ, σπαίρουσι μᾶλλον ἢ ζῶσιν ξοικεν. 

28. ΗΡΑΚΛΠΕΩΝ. ἄναγε τὰς ὀφρῦς, ὦ φίλε 
Φαίδιμε. καὶ διέγειρε σεαυτὸν ἡμῖν τοῖς ἐνάλοις 

καὶ νησιώταις" οὐ παιδιὰ τὸ χρῆμα τοῦ λόγου γέ. 

γονεν, ἀλλ᾽ ἐρρωμένος ἀγὼν καὶ δητορεία κιγκλίδων 

ἐπιδέουσα καὶ βήματος. 
ΦΑΙΖΩ͂ΙΜΟΣ. ᾿Ενέδρα μὲν οὖν, ὦ Ἡρακλέων, 

σὺν δόλῳ καταφανής" χραιπαλῶσι γὰρ ἔτι τὸ χϑιξὸν 

καὶ βεβαπτισμένοις νήφων. ὡς ὁρᾶς, ὃ γενναῖος ἔκ 

παρασχευῆς ἐπιτέϑειται. παραιτεῖσθαι δ᾽ οὐκ ἔστιν" 

οὐ γὰρ βούλομαι Πινδάρου ζηλωτὴς ὧν ἀκοῦσαι τό 

“τυϑεμένων ἀγώνων πρόφασις 

ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον" 

σχολὴ μὲν γὰρ πολλὴ πάρεστιν ὑμῖν, ἀργούντων 
οὐ χορῶν ἀλλὰ κυνῶν καὶ ἵππων καὶ δικτύου καὶ 
πάσης σαγήνης. διὰ τοὺς λόγους ἐχεχειρίας κοινῇ 

πᾶσι τοῖς ζῴοις κατά τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν 

δεδομένης τὸ σήμερον. ἀλλὰ μὴ φοβηϑῆτε. χρή- 

19 Πινδάρου] ΒοΙρΚ. 1 Ρ. 466 22 σχολὴ μὲν γὰρ 
πολλὴ πάρεστιν ἧ: σχολὴ μὲν οὖν πολλὴ γὰρ ἔστιν (Δ18.). ΟΥ 
Ναῦοῖ. γΡ. 8609 
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σομαν γὰρ αὐτῇ μετρίως, οὔτε δόξας φιλοσόφων 

οὔτ᾽ Αἰγυπτίων μύϑους οὔτ᾽ ἀμαρτύρους ᾿Ινδῶν Ἐ 

ἐπαγόμενος ἢ Μιβύων διηγήσεις. ἃ δὲ πανταχοῦ 

μάρτυρας ἔχει τοὺς ἐργαζομένους τὴν ϑάλατταν 

5 ὁρώμενα καὶ δίδωσι τῇ ὄψει πίστιν, τούτων ὀλίγα 
παραϑήσομαι. καίτοι τῶν ἐν γῇ παραδειγμάτων 
ἐπιπροσϑοῦν οὐδέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀνεῳγμένη παρέχει 
τῇ αἰσϑήσει τὴν ἱστορίαν. ἡ ὃδὲ ϑάλασσα μικρὰ 
κατιδεῖν καὶ γλίσχρα δίδωσι. τῶν δὲ πλείστων 

10 χατακαλύπτει γενέσεις καὶ τροφὰς ἐπιϑέσεις τε καὶ 

φυλακὰς ἀλλήλων. ἐν αἷς οὐκ ὀλίγα καὶ συνέσεως 

ἔργα καὶ μνήμης καὶ κοινωνίας ἀγνοούμενα βλάπτει 

τὸν λόγον. ἔπειτα τὰ μὲν ἐν γῇ διὰ τὴν ὁμοφυλίαν Ε 

καὶ τὴν συνδιαίτησιν ἁμωσγέπως συναναχρωννύμενα 

ι τοῖς ἀνθρωπίνοις ἤϑεσιν ἀπολαύει καὶ τροφῆς καὶ 

διδασκαλίας καὶ μιμήσεως" ἣ τὸ μὲν πικρὸν ἅπαν 

χαὶ σκυϑρωπὸν ὥσπερ ἐπιμιξία ποτίμου ϑάλασσαν 

ἐφηδύνει, τὸ δὲ δυσξύνετον ἅπαν καὶ νωϑοὺν ἐπε- 

γείρει ταῖς μετ᾽ ἀνθρώπων κινήσεσιν ἀναρριπιξό- 

90 μένον. ὃ δὲ τῶν ἐνάλων βίος ὕροις μεγάλοις τῆς 
πρὸς ἀνθρώπους ἀπφῳκισμένος ὁμιλίας ἐπείσακτον 

οὐδὲν οὐδὲ συνειϑισμένον ἔχων ἴδιός ἐστι καὶ 
αὐϑιγενὴς καὶ ἄκρατος ἀλλοτρίοις ἤϑεσι διὰ τὸν 910 

τόπον, οὐ διὰ τὴν φύσιν. ἡ γὰρ φύσις ὅσον ἐξι- 

5 κνεῖται μαϑήσεως ἐπ’ αὐτὴν δεχομένη καὶ στέγουσα 
παρέχει πολλὰς μὲν ἐγχέλεις ἱερὰς λεγομένας ἀν- 

1 Μαανὶρσιυβ: ἀνεῳγμένῃ 18 δυσξύνετον ὃ: δυσξύν- 
ὅϑετον 19 κινήσεσιν) κοινωνήσεσιν ΕὐγΩΡΘΥΪ8 26 ἱερὰς 
λεγομένας} ρΡοβύ ὥσπερ τὰς γτοροπῖΐ Κα] ὑνγαββο 8 
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ϑοώποις χειροήϑεις, ὥσπερ τὰς ἐν τῇ ᾿Δρεϑούσῃ, 
πολλαχοῦ δ᾽ ἰχϑῦς ὑπακούοντας αὐτῶν ὀνόμασιν" 
ὥσπερ τὴν Κράσσου μύραιναν ἱστοροῦσιν, ἧς ἀπο- 

ϑανούσης ἔκλαυσεν ὃ Κράσσος᾽ καί ποτὲ Ζομετίου 

πρὸς αὐτὸν εἰπόντος “οὐ σὺ μυραίνης ἀποθανούσης 

ἔκλαυσας"᾽; ἀπήντησεν “οὐ σὺ τρεῖς ϑάψας γυναῖκας 

Β οὐκ ἐδάχρυσας"; οἵ δὲ χροκόδειλοι τῶν ἱερέων οὐ 
μόνον γνωρίζουσι τὴν φωνὴν καλούντων καὶ τὴν 

ψαῦσιν ὑπομένουσιν, ἀλλὰ καὶ διαχανόντες παρέ- 

χουσι τοὺς ὀδόντας ἐχχαϑαίρειν ταῖς χερσὶ καὶ 
περιμάττειν ὀϑονίοις. ἔναγχος δὲ Φιλῖνος ὁ βέλτι- 
στος ἥκων πεπλανημένος ἐν Αἰγύπτῳ παρ᾽ ἡμᾶς 
διηγεῖτο γραῦν ἰδεῖν ἐν ᾿Δἀνταίου πόλει κροκοδείλῳ 

συγκαϑεύδουσαν ἐπὶ σκίμποδος εὖ μάλα κοσμίως 

παρεχτεταμένῳ. πάλαι δ᾽ ἱστοροῦσι. Πτολεμαίου 
τοῦ βασιλέως παρακαλουμένου, τὸν ἱερὸν κροχόδει- 

λον μὴ ἐπακούσαντα μηδὲ πεισϑέντα λιπαροῦσι καὶ 

Ο δεομένοις τοῖς ἱερεῦσι δόξαι προσημαίνειν τὴν μετ᾽ 
οὐ πολὺ συμβᾶσαν αὐτῷ τοῦ βίου τελευτήν. ὥστε 

μηδὲ τῆς πολυτιμήτου μαντικῆς ἄμοιρον εἶναι τὸ 
τῶν ἐνύδρων γένος μηδ᾽ ἀγέραστογ᾽ ἐπεὶ καὶ περὶ 

Σοῦραν πυνϑάνομαι. κώμην ἐν τῇ “υκίᾳ Φελλοῦ 

μεταξὺ καὶ Μύρων, καϑεξομένους ἐπ᾽ ἰχϑύσιν 

ὥσπερ οἰωνοῖς διαμαντεύεσϑαι τέχνῃ τινὶ καὶ λόγῳ 

ἑλίξεις καὶ φυγὰς καὶ διώξεις αὐτῶν ἐπισκοποῦντας. 

24, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἔστω τοῦ μὴ παντάπασιν 

ἐχφύλου μηδ᾽ ἀσυμπαϑοῦς πρὸς ἡμᾶς ἱκανὰ δείγ- 

17 λιπαροῦντι καὶ δεομένῳ ἢ 24 λόγῳ ἑλίξεις Βτγαπαβ: 
λόγων λέξεις, 564 τηδ]ῖτη λόγῳ νήξεις οὐτα ὟΥ 
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ματα τῆς δ᾽ ἀχράτου καὶ φυσικῆς συνέσεως μέγα 

δήλωμα τὸ κοινόν ἐστιν’ οὐδὲν γὰρ οὕτως εὐχεί- 

ρῶτον ἀνθρώπῳ νηχτόν, ὃ μὴ πέτραις προσέχεται 

καὶ προσπέφυκεν, οὐδ᾽ ἁλώσιμον ἄνευ πραγματείας. 

ὡς λύχοις μὲν ὄνοι καὶ μέροψι μέλισσαι χελιδόσι 

ὃὲ τέττιγες, ἐλάφοις δ᾽ ὄφεις ἀγόμενοι ῥαδίως ὑπ᾽ 

αὐτῶν" ἧ καὶ τοὔνομα πεποίηται παρώνυμον οὐ τῆς 

ἐλαφρότητος ἀλλὰ τῆς ἕλξεως τοῦ ὄφεως. καὶ τὸ 

πρόβατον προσχαλεῖται τῷ ποδὶ τὸν λύκον" τῇ δὲ 
παρδάλει τὰ πλεῖστα προσχωρεῖν χαίροντα τῇ ὀσμῇ 

μάλιστα δὲ τὸν πίϑηκον λέγουσι. τῶν δὲ ϑαλατ- 
τίων ὁμοῦ τι πάντων ἡ προαίσϑησις ὕποπτος οὖσα 

χαὶ πεφυλαγμένη πρὸς τὰς ἐπιϑέσεις ὑπὸ συνέσεως. 

οὐχ ἁπλοῦν τὸ τῆς ἄγρας ἔργον οὐδὲ φαῦλον ἀλλ᾽ 

ὀργάνων τε παντοδαπῶν χαὶ σοφισμάτων ἐπ᾽ αὐτὰ 

δεινῶν καὶ ἀπατηλῶν δεόμενον ἀπείργασται. καὶ 
τοῦτο δῆλόν ἐστιν ἀπὸ τῶν πάνυ προχείρων. τὸν 

μὲν γὰρ ἀσπαλιευτικὸν κάλαμον οὐ βούλονται πάχος 

ἔχειν, καίπερ εὐτόνου δεόμενοι πρὸς τοὺς σπαραγ- 

μοὺς τῶν ἁλισκομένων. ἀλλὰ μᾶλλον ἐκλέγονται 

τὸν λεπτόν, ὅπως μὴ πλατεῖαν ἐπιβάλλων σκιὰν 

ἐχταράττῃ τὸ ὕποπτον αὐτῶν. ἔπειτα τὴν δρμιὰν 

οὐ ποιοῦσι πολύπλοκον τοῖς ἅμμασι τῶν βρόχων 

οὐδὲ τραχεῖαν᾽ ἐπεὶ καὶ τοῦτο τοῦ δόλου γίγνεται 
τεκμήριον αὐτοῖς. καὶ τῶν τριχῶν τὰ καϑήκοντα 

πρὺς τὸ ἄγκιστρον ὡς ἔνι μάλιστα λευκὰ φαίνεσϑαι 

μηχανῶνται" μᾶλλον γὰρ οὕτως ἐν τῇ ϑαλάττῃ δι᾽ 



δ8 ΠΕ ΒΟΙΕΗΤΙΑ ΑΝΙΜΑΙΙΟΝΜ. 

ὁμοιότητα τῆς χρόας λανθάνουσι. τὸ δ᾽ ὑπὸ τοῦ 

ποιητοῦ λεγόμενον 

“ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὕρουσεν, 
ἥτε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὺς κέρας ἐμβεβαυῖα 
ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾿ ἰχϑύσι κῆρα φέρουσα" 

παρακούοντες ἔνιοι βοείαις ϑροιξὶν οἴονται πρὸς τὰς 

δρμιὰς χρῆσϑαι τοὺς παλαιούς" 'κέρας᾽ γὰρ τὴν τρίχα 

λέγεσϑαι καὶ τὸ κείρασϑαν διὰ τοῦτο καὶ τὴν 
κουράν" καὶ τὸν παρ᾽ ᾿Δρχιλόχῳ ᾿κεροπλάστην᾽ φι- 

9171 λόχοσμον εἶναι περὶ κόμην καὶ καλλωπιστήν. ἔστι 

Β 

δ᾽ οὐκ ἀληϑές" ἱππείαις γὰρ ϑριξὶὲ χρῶνται, τὰς 

τῶν ἀρρένων λαμβάνοντες" αἵ γὰρ ϑήλειαι τῷ 

οὔρῳ τὴν τρίχα βεβρεγμένην ἀδρανῆ ποιοῦσιν. 

᾿Δριστοτέλης δέ φησι μηδὲν ἐν τούτοις λέγεσϑαι 

σοφὸν ἢ περιττὸν ἀλλὰ τῷ ὄντι κχεράτιον περιτί- 

ϑεσϑαι πρὸ τοῦ ἀγκίστρου περὶ τὴν δρμιάν, ἐπεὶ 

πρὺς ἄλλο ἐρχόμενοι διεσϑίουσι. τῶν δ᾽ ἀγκίστρων 
τοῖς μὲν στρογγύλοις ἐπὶ κεστρέας καὶ ἀμίας χρῶν- 
ται μιχροστόμους ὄντας" τὸ γὰρ εὐθύτερον εὐλα- 

βοῦνται" πολλάκις δὲ καὶ τὸ στρογγύλον ὁ κεστρεὺς 
ὑποπτεύων ἐν κύκλῳ περινήχεται, τῇ οὐρᾷ περιρ- 

ραπίζων τὸ ἐδώδιμον καὶ ἀνακάπτων τὸ ἀποκρουό- 

μενον᾽ ἂν δὲ μὴ δύνηται, συναγαγὼν τὸ στόμα καὶ 

8 Ποιῃ. ἃ 80 9 ̓ “ρχιλόχω] ΒοιρΚ. 2 ». 897 ἴὉ. ΤΌτπΘΡαΒ: 
κηροπλάστην 14 ᾿ἀριστοτέλης] Ἰοοῦτη ΠῸΠ ἱπγθηὶ; οἵ. 
ΘΟΒΟΙΪα ἴπ 11. ἃ 81 16 ἐπεὶ Ταπποίϊιβ: ἔπειτα 19 εὐρύ- 
τερον Ἡ 22 ἀνακάπτων ὟΥ : ἀνακάμπτων. Μαῖα ἅμα 
κάπτων 10. ἀποκρεμαννύμενον Ἀν; ΤΟΙ] οταὺ ἀποκρεμά- 
μενον 866 Π1Π1] ΟρὰΒ 28 ὅ: συνάγων 
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περιστείλας. τοῖς χείλεσιν ἄκροις ἐπιψαύων ἀπο- 

κνίζει τοῦ δελέατος. ὃ δὲ λάβραξ ἀνδρικώτερον 
τοῦ ἐλέφαντος οὐχ ἕτερον ἀλλ᾽ αὐτὸς ἑαυτόν, ὅταν 

περιπέσῃ τῷ ἀγκίστρῳ, βελουλκεῖ, τῇ δεῦρο κἀκεῖ 
παραλλάξει τῆς κεφαλῆς ἀνευρύνων τὸ τραῦμα καὶ 

τὸν ἐκ τοῦ σπαραγμοῦ πόνον ὑπομένων. ἄχρι ἂν 

ἐχβάλῃ τὸ ἄγκιστρον. ἣἧ δ᾽ ἀλώπηξ οὐ πολλάκις 

μὲν ἀγκίστρῳ πρόσεισιν ἀλλὰ φεύγει τὸν δόλον, 

ἁλοῦσα δ᾽ εὐϑὺς ἐκτρέπεται" πέφυκε γὰρ δι’ εὐτο- 
νίαν καὶ ὑγρότητα μεταβάλλειν τὸ σῶμα καὶ στρέ- 

φέειν, ὥστε τῶν ἐντὸς ἐκτὸς γενομένων ἀποπίπτειν 

τὸ ἄγκιστρον. 

90. Ταῦτα μὲν οὖν γνῶσιν ἐμφαίνει καὶ χρῆσιν 
ἐπὶ καιρῷ τοῦ συμφέροντος εὐμήχανον καὶ περιττήν᾽ 

ἄλλα δ᾽ ἐπιδείκνυται μετὰ τοῦ συνετοῦ τὸ κοινω- 

γνικὸν χαὶ τὸ φιλάλληλον, ὥσπερ ἀνϑίαι καὶ σκάροι. 

σχάρου μὲν γὰρ ἄγκιστρον χαταπιόντος. οἱ παρόντες 

σκάροι προσαλλόμενοι τὴν δρμιὰν ἀποτρώγουσιν᾽ 

οὗτοι δὲ καὶ τοῖς εἰς κύρτον ἐμπεσοῦσι τὰς οὐρὰς 

παραδόντες ἔξωϑεν ἕλκουσι δάκνοντας προϑύμως 

καὶ συνεξάγουσιν. οἱ δ᾽ ἀνϑίαι τῷ συμφύλῳ βοη- 

ϑοῦσιν ἰταμώτερον᾽ τὴν γὰρ ὁρμιὰν ἀναϑέμενοι 

χατὰ τὴν ῥάχιν καὶ στήσαντες ὀρϑὴν τὴν ἄκανϑαν 

ἐπιχειροῦσι διαπρίειν τῇ τραχύτητι καὶ διακόπτειν. 
΄ " 2ΦΧ " δ ΄ , 5 καίτοι χερσαῖον οὐδὲν ἴσμεν ἑτέρῳ κινδυνεύοντι 

-- 3 ῇ ᾽ ΡΩ ᾽ “- ΦΧ ’ τολμῶν ἀμύνειν, οὐκ ἄρχτον οὐ σῦν οὐδὲ λέαιναν 
οὐδὲ πάρδαλιν" ἀλλὰ συγχωρεῖ μὲν εἰς ταὐτὸν ἐν 

θ ": ἄχρις 9. ἐκστρέφεται Ἠουνογάθπαβ, βοα οὗ, Ρ. 01} 
19 οὗτοι] οἵ αὐτοὶ 
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τοῖς ϑεάτροις τὰ ὁμόφυλα καὶ κύκλῳ μετ᾽ ἀλλήλων 
περίεισιν: ἑτέρῳ δ᾽ ἕτερον οὐχ οἶδεν οὐδὲ φρονεῖ 
βοηϑεῖν, ἀλλὰ φεύγει καὶ ἀποπηδᾷ πορρωτάτω 
γιγνόμενα τοῦ τετρωμένου καὶ ϑνήσκοντος. ἡ δὲ 

τῶν ἐλεφάντων ἱστορία, φίλε, τῶν εἰς τὰ ὀρύγματα 

φορούντων καὶ τὸν ὀλισϑόντα διὰ χώματος ἀναβι- 
Ἑ βαξζόντων ἔχτοπός ἐστι δεινῶς καὶ ἀλλοδαπή, καὶ 

χαϑάπερ ἐκ βασιλικοῦ διαγράμματος ἐπιτάττουσα 

πιστεύειν αὐτῇ τῶν ᾿Ιόβα βιβλίων: ἀληϑὴς δ᾽ οὖσα 
πολλὰ δείκνυσι τῶν ἐνάλων μηδὲν ἀπολειπόμενα 
τῷ κοινωνικῷ καὶ συνετῷ τοῦ σοφωτάτου τῶν χερ- 
σαίων. ἀλλὰ περὶ κοινωνίας αὐτῶν ἴδιος ἔσται 

τάχα λόγος. 

20. Οἱ δ᾽ ἁλιεῖς συνορῶντες ὥσπερ ἀλεξήμασι 

παλαισμάτων τὰ πλεῖστα διαχρουόμενα τὰς ἀπ᾽ 
ἀγκίστρου βολὰς ἐπὶ βίας ἐτράπησαν. χαϑάπερ οἱ 
Πέρσαι δαγηνεύοντες., ὡς τοῖς ἐνοχεϑεῖσιν οὐδεμίαν 

Β ἐκ λογισμοῦ καὶ σοφίας διάφευξιν οὖσαν. ἀμφι- 

βλήστροις μὲν γὰρ καὶ ὑποχαῖς κεστρεῖς καὶ ἰουλέδες 

ἁλίσκονται, μόρμυροί τε καὶ σαργοὶ χαὶ κωβιοὶ καὶ 

λάβρακες: τὰ δὲ βολιστικὰ καλούμενα, τρίγλαν καὶ 

χρυσωπὸν χαὶ σκορπίον, γρίποις τὲ καὶ δαγήναις 

σύρουσι περιλαμβάνοντες" τῶν δικτύων οὖν τὸ γένος 

ὀρϑῶς Ὅμηρος πανάγραν προσεῖπεν. ἀλλὰ χαὶ πρὸς 

ταῦτα μηχαναὶ ταῖς γαλαῖς εἰσιν ὥσπερ τῷ λάβρακι" 

2 φρονεῖ) φροντίζει ὅ φίλε τῶν] φορυτὸν Μ 
6 φορούντων) φορυτὸν συμφορούντων ᾿ 1 ἔκχτοπος] 
ψευδὴς μὲν οὖσα ξπγτοπος 9 ᾿Ιόβα] Μυθ]]ου. 8 Ρ. 414 
14 ἀλεξήμασι ΒΟΥΤΡΒΙ οὔτῃ οταθ: ἀδοξήμασι 28 οὖν ὅ: 
ὧν 25 γαλαῖς εἰσιν ἢ: γαλαῖσιν 
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συρομένην γὰρ αἰσϑανόμενος βία διίστησι καὶ 

τύπτει κοιλαίνων τοὔδαφος" ὅταν δὲ ποιήσῃ ταῖς 
ἐπιδρομαῖς τοῦ δικτύου χώραν, ἔωσεν ἑαυτὸν καὶ 

προσέχεται, μέχρι ἂν παρέλϑῃ. δελφὶς δὲ περιλη- 
φϑείς, ὅταν συναίσϑηται γεγονὼς ἐν ἀγκάλαις 

σαγήνης. ὑπομένει μὴ ταραττόμενος ἀλλὰ χαίρων" 
εὐωχεῖται γὰρ ἄνευ πραγματείας ἀφϑόνων ἰχϑύων 

παρόντων" ὅταν δὲ πλησίον τῇ γῇ προσίῃ. φαγὼν 
τὸ δίκτυον ἄπεισιν. εἰ δὲ μὴ φϑαίη διαφυγών, τὸ 978 

πρῶτον οὐδὲν ἔπαϑε δεινὸν ἀλλὰ διαρράψαντες 
αὐτοῦ περὶ τὸν λόφον ὁλοσχοίνους ἀφῆκαν" αὖϑις 

δὲ ληφϑέντα πληγαῖς κολάξουσι, γνωρίσαντες ἐκ 

τοῦ διαρράμματος. σπανίως δὲ τοῦτο συμβαίνει" 
συγγνώμης γὰρ τυγχάνοντες τὸ πρῶτον εὐγνωμο- 

ιόὸ νοῦσιν οἱ πλεῖστοι καὶ φυλάττονται τὸ λοιπὸν μὴ 

ἀδικεῖν. ἔτι δὲ πολλῶν τῶν πρὸς εὐλάβειαν καὶ 
προφυλακὴν καὶ ἀπόδρασιν ὄντων παραδειγμάτων. 
οὐκ ἄξιόν ἐστι τὸ τῆς σηπίας παρελϑεῖν. τὴν γὰρ 

χαλουμένην μύτιν παρὰ τὸν τράχηλον ἔχουσα πλήρη 

20 ζοφερᾶς ὑγρότητος, ἣν ϑόλον καλοῦσιν, ὅταν κατα- 

λαμβάνηται, μεϑίησιν ἔξω. τεχνωμένη, τῆς ϑαλάτ- Β 

της διαϑολωϑείσης ποιήσασα περὶ αὑτὴν σκότος, 

ὑπεχδῦναι καὶ ἀποδρᾶναι τὴν τοῦ ϑηρεύοντος ὄὕψιν᾽" 

ἀπομιμουμένη τοὺς Ὁμήρου ϑεούς “κυανέῃ νεφέλῃ 

955 πολλάκις οὺς ἂν σῶσαι ϑέλωσιν ὑφαιρουμένους καὶ 

ϑι 

1 . 

διακλέπτοντας. ἀλλὰ τούτων μὲν ἅλις. 

2 τύπτων κοιλαίνει ἢ 1. ": τῆς ἐπιδρομῆς 4 ": μέχρις 
11 αὐτοῦ] αὐτὸν ἀυὺ αὐτοῦ τὰ ἢ 24. οἵ, Ηομι. Ε' 84 
Ῥδββίτη 
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21. Τῆς δ᾽ ἐπιχειρητικῆς καὶ ϑηρευτικῆς δει- 

νότητος αὐτῶν ἐν πολλοῖς σοφίσματα κατιδεῖν ἔστιν. 
ἐκ Χ Ἀ 3 » Ω ν᾿ “ , ΄ ὁ μὲν γὰρ ἀστήρ, ὧν ἂν ἅψηται, πάντα διαλυόμενα 

καὶ διατηκόμενα γιγνώσκων, ἐνδίδωσι τὸ σῶμα καὶ 

περιορᾷ ψαυόμενον ὑπὸ τῶν παρατρεχόντων ἢ προῦ- 
΄ - Ἀ ῇ “ , Ἃ ͵ 

πελαζόντων. τῆς δὲ νάρχης ἴστε δήπου τὴν δύνα- 

μιν, οὐ μόνον τοὺς ϑιγόντας αὐτῆς ἐχπηγνύουσαν. 
9 Ἁ Ἁ Ἁ -Ὁ , Ζ , »Ὃὦ'΄» 

ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς σαγήνης βαρύτητα ναρχώδη ταῖς 

χερσὶ τῶν ἀντιλαμβανομένων ἐμποιοῦσαν. ἔνιοι δ᾽ 

ἱστοροῦσι. πεῖραν αὐτῆς ἐπὶ πλέον λαμβάνοντες, ἂν 

ἐχπέσῃ ζῶσα. κατασχεδαννύντες ὕδωρ ἄνωϑεν. 

αἰσϑάνεσϑαι τοῦ πάϑους ἀνατρέχοντος ἐπὶ τὴν χεῖρα 

καὶ τὴν ἁφὴν ἀμβλύνοντος ὡς ἔοικε διὰ τοῦ 

ὕδατος τρεπομένου καὶ προπεπονϑότος. ταύτης οὖν 
" , » , Χ 3 2 ΄ 

ἔχουσα σύμφυτον αἴσϑησιν μάχεται μὲν ἐξ ἐναντίας 

πρὸς οὐδὲν οὐδὲ διακινδυνεύει" κύκλῳ δὲ περιιοῦσα 
τὸ ϑηρευόμενον ὥσπερ βέλη διασπείρει τὰς ἀπορ- 

ροάς. φαρμάττουσα τὸ ὕδωρ πρῶτον, εἶτα τὸ ζῶον 
διὰ τοῦ ὕδατος. μήτ᾽ ἀμύνεσθαι δυνάμενον μήτε 

φυγεῖν ἀλλ᾽ ἐνισχόμενον ὥσπερ ὑπὸ δεσμῶν καὶ 

πηγνύμενον. ὁ δὲ καλούμενος ἁλιεὺς γνώριμος μὲν 
ἐστι πολλοῖς: καὶ διὰ τοὔργον αὐτῷ γέγονε τοὔνομα" ᾧ 

σοφίσματι καὶ τὴν σηπίαν χρῆσϑαί φησιν ὃ ᾽άριστο- 

τέλης᾽ καϑίησι γὰρ ὥσπερ δρμιὰν ἀπὸ τοῦ τραχήλου 

πλεχτάνην, μηκύνεσϑαί τὲ πόρρω χαλώσης καὶ πάλιν 
, ΕῚ δ Χ 9 4 ῦω 

συντρέχειν ξεῖς ἑξαυτὴν ἀναλαμβανούσης θαστὰα πε- 

φυχυῖαν. ὅταν οὖν τι τῶν μικρῶν ἰχϑυδίων ἴδῃ 

29. ἢ; τὸ ἔργον 28 ᾿Δἀριστοτέλης] οἵ, Ρ. 022, 11. 620,18" 
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πλησίον ἐνδίδωσι δακεῖν. καὶ χατὰ μικρὸν ἀνα- 
’ Φ } ἤ , μὴ 2 μηρύεται λανθάνουσα καὶ προσάγεται, μέχρι ἂν ἐν 

᾿] -" - ΄ , » ’ 

ἐφιχτῷ τοῦ στόματος γένηται τὸ προσιδχόμενον. 
τῶν δὲ πολυπόδων τῆς χρόας τὴν ἄμειψιν ὅ τε 

ρ Πίνδαρος περιβόητον πεποίηκεν εἰπών 

ἱποντίου ϑηρὸς χρωτὶ μάλιστα νόον. 

προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει" 

χαὶ Θέογνις ὁμοίως 

ἱπουλύποδος νόον ἴσχε πολυχρόου. ὃς ποτὶ πέτρῃ 

τὸ τῇπερ ὁμιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. 

μεταβάλλει γὰρ ὃ μὲν χαμαιλέων οὐδέν τι μηχανώ- 

μενος οὐδὲ κατακρύπτων ἑαυτὸν ἀλλ᾽ ὑπὸ δέους 
ἄλλως τρέπεται. φύσει ψοφοδεὴς ὧν καὶ δειλός. 

συνέπεται δὲ καὶ πνεύματος πλῆϑος, ὡς Θεόφραστος" 
1 ὀλίγον γὰρ ἀποδεῖ πᾶν τὸ σῶμα τοῦ ζῴου πλῆρες 

ς 

εἶναι πνεύμονος. ὦ τεχμαίρεται τὸ πνευματιχὸν 

αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰς μεταβολὰς εὔτρεπτον. 

τοῦ δὲ πολύποδος ἔργον ἐστὶν οὐ πάϑος ἣ μετα- 

βολή᾽ μεταβάλλει γὰρ ἐκ προνοίας. μηχανῇ χρώ- 

90 μένος τοῦ λανϑάνειν ἃ δέδιε χαὶ λαμβάνειν οἷς 

τρέφεται" παρακρουόμενος γὰρ τὰ μὲν αἵρεῖ μὴ 

φεύγοντα τὰ δ᾽ ἐχφεύγει παρερχόμενα. τὸ μὲν γὰρ 
αὑτοῦ τὰς πλεκτάνας κατεσϑίειν αὐτὸν ψεῦδός ἐστιν" 

2 ἢ: μέχρις 3 Ὑ: προσχόμενον ὃ Πίνδαρος) 
Βουρκ. 1 Ρ. 383 8 Θέογνις] ΒοΥρκ. 3 ν». 140. ΤιΘο 018 
αἰβοσθραῃύδτη υἱά. ἀρὰ Βουσκίμτη 11 γὰρ ὁ μὲν) μὲν 
γὰρ ὁ ἢ 21 τὰ μὲν Μ; τηδ]ῖπὶ ἄλλα μὲν αυὖ ἃ μὲν δαὶ 
αἵἷρεῖ μὲν τὰ μὴ φεύγοντα 

Ἐ 
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τὸ δὲ μύραιναν δεδιέναι καὶ γόγγρον ἀληϑές ἐστιν" 

ὑπ᾽ ἐκείνων γὰρ κακῶς πάσχει, δρᾶν μὴ δυνάμενος 

979 ἐξολισϑανόντων. ὥσπερ αὖ πάλιν ὃ κάραβος ἐκείνων 

μὲν ἐν λαβαῖς γενομένων περιγίγνεται ῥαδίως ἡἣ 

γὰρ ψιλότης οὐ βοηϑεῖ πρὸς τὴν τραχύτητα" τοῦ δὲ 

πολύποδος εἴσω τὰς πλεχτάνας διωθοῦντος ἀπόλ- 

λυται. καὶ τὸν κύχλον τοῦτον χαὶ τὴν περίοδον 

ταῖς κατ᾽ ἀλλήλων διώξεσι χαὶ φυγαῖς γύμνασμα 

καὶ μελέτην ἣ φύσις αὐτοῖς ἐναγώνιον πεποίηκε 

δεινότητος καὶ συνέσεως. 

28. ᾿“λλὰ μὴν ἐχίνου γέ τινα χερσαίου διη- 

γήσατο πρόγνωσιν ᾿Δριστοτέλης πνευμάτων, ὃς ἐϑαύ- 

Β μαξε χαὶ γεράνων τὴν ἐν τριγώνῳ πτῆσιν. ἐγὼ 

δ᾽ ἐχῖνον μὲν οὐδένα Κυξικηνὸν ἢ Βυζάντιον, ἀλλὰ 
πάντας ὁμοῦ παρέχομαι τοὺς ϑαλαττίους,. ὅταν 

αἴσϑωνται μέλλοντα χειμῶνα καὶ σάλον, ἑρματιξο- 

μένους λιϑιδίοις, ὅπως μὴ περιτρέπωνται διὰ κου- 

φότητα μηδ᾽ ἀποσύρωνται γενομένου κλύδωνος, ἀλλ᾽ 
ἐπιμένωσιν ἀραρότως τοῖς πετριδίοις.. ἡ δὲ γερά- 

νῶν μεταβολὴ τῆς πτήσεως πρὸς ἄνεμον οὐχ ἑνὸς 
γένους ἐστὶν ἀλλὰ τοῦτο κοινῇ πάντες ἰχϑύες νοοῦν- 
τες ἀεὶ πρὸς κῦμα καὶ ῥοῦν ἀντινήχονται καὶ παρα- 
φυλάττουσιν ὕπως μή. κατ᾽ οὐρὰν προσφερομένου 
τοῦ πνεύματος, ἡ λεπὶς ἀναπτυσσομένη λυπῇ τὸ 

Ο σῶμα γυμνούμενον καὶ διατραχυνόμενον" ὅϑεν ἀεὶ 9 

συνέχουσιν ἑαυτοὺς ἀντιπρῴρους" σχιζομένη γὰρ 

2 Ῥυβθρηθτιβ: ἐξολισϑαινόντων 11 χερσαίου) τοῦ 
χερσαίου ἢ 12 ᾿ἀριστοτέλης Ποπῖα5 (ΕὙαρτη. 842): ἀριστό- 
τιμος 
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οὕτω χατὰ χορυφὴν ἡ ϑάλασδα τά τε βράγχια 

χαταστέλλει καὶ κατὰ τῆς ἐπιφανείας ῥέουσα λείως 

πιέζει καὶ οὐκ ἀνίστησι τὸ φρικῶδες. τοῦτο μὲν 

οὖν, ὥσπερ ἔφην. κοινόν ἐστι τῶν ἰχϑύων, πλὴν 

δ τοῦ ἔλλοπος᾽ τοῦτον δὲ φασι κατ᾽ ἄνεμον καὶ δοῦν 
’ὔ οἶ , ἣ 9 Ἷ - 

νήχεσϑαι, μὴ φοβούμενον τὴν ἀναχάραξιν τῆς λε- 

πίδος. ἅτε δὴ μὴ πρὸς οὐρὰν τὰς ἐπιπτυχὰς ἐχούσης. 

29, Ὁ δὲ ϑύννος οὕτως: ἰσημερίας αἰσϑάνεται 

καὶ τροπῆς, ὥστε καὶ τὸν ἄνθρωπον διδάσκειν, 
κ 3 - ΄ ΄ ον . 

το μηδὲν ἀστρολογικῶν κανόνων δεόμενον" ὅπου γὰρ Ὁ 

ἂν αὐτὸν χειμῶνος αἷ τροπαὶ καταλάβωσιν, ἀτρεμεῖ 

καὶ διατρίβει περὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἄχρι τῆς ἰση- 
’, 3 Ὶ - , , - - ’, 

μερίας. ἀλλὰ τῆς γεράνου σοφὸν ἡ τοῦ λίϑου 

περίδραξις, ὅπως προϊεμένη πυκνὸν ἐξυπνίζηται. 
» 

" ΄ ’ 53 ΄, " - » ξ 
1 καὶ πόσῳ σοφώτερον. ὦ φίλε, τὸ τοῦ δελφῖνος, ᾧ 

ἱστῆναι μὲν οὐ ϑέμις οὐδὲ παύσασϑαι φορᾶς" 

ἀεικίνητος γάρ ἐστιν ἣ φύσις αὐτοῦ καὶ ταὐτὸν 

ἔχουσα τοῦ ζῆν καὶ τοῦ κινεῖσϑαι πέρας" ὅταν δ᾽ 
ὕπνου δέηται, μετεωρίσας ἄνω τὸ σῶμα πρὺς τὴν 

50 ἐπιφάνειαν τῆς ϑαλάττης, ὕπτιον ἀφῆκε διὰ βάϑουο. 
ν᾿" ὁ ᾿ ἿΑ » "- Ὶ 

αἰώρας τινὶ σάλῳ κοιμιζόμενος, ἄχρι προσπεσεῖν καὶ 
ψαῦσαι τῆς γῆς᾽ οὕτω δ᾽ ἐξυπνισϑεὶς ἀναρροιζεῖ 

᾿ , »» ΄ 2 , , 
καὶ πάλιν ἄνω γενόμενος ἐνδίδωσι, καὶ φέρεται 

κινήσει τινὰ μεμιγμένην ἀνάπαυσιν αὑτῷ μηχανώ- 

95 μενος. τὸ δ᾽ αὐτὸ δρᾶν καὶ ϑύννους ἀπὸ τῆς αὐτῆς 
αἰτίας λέγουσιν. ἐπεὶ δ᾽ ἄρτι τὴν μαϑηματικὴν 

14 πυχνὸν] πρὸς τὸν κτύπον Τὰ. πο ΟΡ8Β [10 Ἰδιηθυμη 
Ἰαΐθσθ τποηαϊῦ Ἰάρθτα 21 Ἰᾶάθχηι: κομιξόμενος 

ῬΙαΐαχομί Μοτα]ΐα, ΧΟ]. ΥἹ. σι 
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αὐτῶν τῆς τοῦ ἡλίου μεταβολῆς ἐτέλεσα πρόγνωσιν, 

ἧς μάρτυς ᾿Δριστοτέλης ἐστίν, ἄκουσον ἤδη τὴν 

ἀριϑμητικὴν ἐπιστήμην αὐτῶν" πρότερον δέ, ναὶ μὰ 

Δία, τὴν ὀπτικήν, ἣν ἔοικε μηδ᾽ Αἰσχύλος ἀγνοῆ- 

σαι" λέγει γάρ που 

“τὸ σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου δίέκην.᾽ 

ἰπ τῷ γὰρ ἑτέρῳ δοκοῦσιν ἀμβλυώττειν' ὅϑεν ἐμβάλ- 
λουσιν εἰς τὸν Πόντον ἐν δεξιᾷ τῆς γῆς ἐχόμενοι, 

καὶ τοὐναντίον, ὅταν ἐξίωσιν᾽ ἐμφρόνως πάνυ καὶ 

νουνεχῶς ἀεὶ τὴν τοῦ σώματος φυλακὴν ἐπὶ τῷ 

κρείττονι ποιούμενοι τῶν ὀφθαλμῶν. ἀριϑμητικπκῆς 

δὲ διὰ τὴν κοινωνικήν, ὡς ἔοικε, καὶ φιλάλληλον 

ἀγάπησιν ἑαυτῶν δεηϑέντες οὕτως ἐπ᾽ ἄκρον ἥκουσι 

τοῦ μαϑήματος, ὥστε, ἐπεὶ πάνυ χαίρουσι τῷ συν- 

τρέφεσϑαι καὶ συναγελάξεσθϑαι μετ᾽ ἀλλήλων, ἀεὶ τὸ 
πλῆϑος τῷ σχήματι κυβίζουσι καὶ στερεὸν ἐκ πάν- 

φβοτων ποιοῦσιν, ἕξ ἴσοις ἐπιπέδοις περιεχόμενον" εἶτα 

νήχονται τὴν τάξιν οὕτω τὸ πλαίσιον ἀμφίστομον 

διαφυλάττοντες. ὃ γοῦν ϑυννοσκόπος. ἂν ἀκριβῶς 

λάβῃ τὸν ἀριϑμὸν τῆς ἐπιφανείας. εὐθὺς ἀποφαί- 
νεται πόσον καὶ ἅπαν τὸ πλῆϑός ἔστιν. εἰδὼς ὅτι 

καὶ τὸ βάϑος αὐτῶν ἐν ἴσῳ τεταγμένον στοιχείῳ ΄ 

πρός τε τὸ πλάτος ἐστὶ καὶ τὸ μῆκος. 
80. ᾿“μίαις δὲ καὶ τοὔνομα παρέσχηκεν ὃ συν- 

αγδλασμός, οἶμαν δὲ καὶ ταῖς πηλαμύσι. τῶν δ᾽ 

1 αὐτῶν ἰᾶοτι: οὕτω ἐτέλεσα] ἐπελήλυϑα ν6ὶ] ἐγέ- 
λας ἢ 2 ᾿Δριστοτέλης] Ρ. 598, 25 Ὁ ὅ που ἱτὸ Μ: τοῦτο 
νὰ. Νῶυοκ, Ρ. 90 18 τὴν] κατὰ ἃ' ἀμφίστοιχον ὟΥ 
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» - Ω’ ’, " »" - 3 

ἄλλων γενῶν ὅσα φαίνεται καὶ ζῇ κοινωνικῶς μετ 

ἀλλήλων ἀγεληδὸν οὐκ ἄν τις εἴποι τὸν ἀριϑμὸν, 
3 . - ᾽ Ν 7 34. 7 , Ψ τω 

ἀλλὰ μᾶλλον ἐπὶ τὰς κατ᾽ ἰδίαν κοινωνίας αὐτῶν 

καὶ συμβιώσεις ἰτέον. ὧν ἐστι καὶ ὃ τὸ πλεῖστον 

ἐξαναλώσας Χρυσίππου μέλαν πιννοτήρας. παντὶ καὶ 

φυσιχῷ βιβλίῳ καὶ ἠϑικῷ προεδρίαν ἔχων" τὸν γὰρ 

σπογγοτήραν οὐχ ἱστόρηκεν. οὐ γὰρ ἂν παρέλιπεν. 

ὃ μὲν οὖν πιννοτήρας ξῷόν ἐστι καρκινῶδες, ὥς 

φασι, καὶ τῇ πίννῃ σύνεστι χαὶ πυλωρεῖ τὴν κόγχην 
’ὔ 2»" 3 , Ἁ » προχαϑήμενος, ἐῶν ἀνεῳγμένην καὶ διακεχηνυῖαν, 

ἄχρι οὗ προσπέσῃ τι τῶν ἁλωσίμων αὐτοῖς ἰχϑυ- 
δίων" τότε δὲ τὴν σάρκα τῆς πίννης δακὼν παρειδ- 

ἤλθεν, ἡ δὲ συνέχλεισε τὴν κόγχην, καὶ κοινῶς 

τὴν ἄγραν ἐντὸς ἕρχους γενομένην κατεσϑίουσι. 

τὸν δὲ σπόγγον ἡνιοχεῖ ϑηρίδιον οὐ καρκινῶδες 

ἀλλ᾽ ἀράχνῃ παραπλήσιον οὐ γὰρ ἄψυχον οὐδ᾽ 

ἀναίσθητον οὐδ᾽ ἄναιμον ὃ σπόγγος ἐστὶν ἀλλὰ 
- , ς Ψ᾿ , ᾿ 

ταῖς μὲν πέτραις. ὡς ἄλλα πολλά, προσπεφυᾶεέν, 

ἔχει δὲ κίνησιν ἰδίαν ἐξ ἑαυτοῦ καὶ εἰς ἑαυτόν, 
οἷον ὑπομνήσεως καὶ παιδαγωγίας δεομένην" 

μανὸς γὰρ ὧν ἄλλως καὶ τοῖς ἀραιώμασιν ἀνει- 

μένος ὑπ’ ἀργίας καὶ ἀμβλύτητος, ὅταν ἐμβῇ τι 

τῶν ἐδωδίμων, ἐκείνου σημήναντος, ἔμυσε καὶ κατη- 

νάλωσεν᾽ ἔτι δὲ μᾶλλον, ἀνθρώπου προσιόντος ἢ 

ϑιγόντος. διδασκόμενος καὶ χαρασσόμενος οἷον ἔφριξε 

χαὶ συνέκλεισε τὸ σῶμα πήξας καὶ πυκνώσας, ὥστε 
᾿ ρ ΄ } . ΄ 3 δ : 3 

μὴ ῥᾳδίαν ἀλλὰ δύσεργον εἶναι τὴν ὑποτομὴν αὐ- 

ὅ πιννοτήρας ἋΝ Βῖο οὗ ᾿πῆτα: πινοϑήρας ἰν. ἐν παντὶ 
1ᾶάθιι 21 ἀποτοιὴν Μ 
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Ω 
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τοῦ τοῖς ϑηρεύουσιν. αἵ δὲ πορφύραι συναγελαξό- 

μεναι τὸ μὲν κηρίον, ὥσπερ αἵ μέλιτται, κοινῇ 

Ὁ ποιοῦσιν, ἐν ᾧ λέγονται γονεύειν᾽ τὰ δ᾽ ἐδώδιμα 

Ε 

΄ 

τῶν βρύων καὶ τῶν φυκίων ἀναλαμβάνουσαι προσ- 
΄ ΡΈΕΙ. ΄ τ 2 ΄ , 

ἐσχόμενα τοῖς ὀστράκοις οἷον ἐν περιόδῳ κυκλουμένην 
Ο ΄ 9 Υ, ΘΕ ΤΥΝ, ὌΞΕΥ͂Α 2᾽ 

ἑστίασιν ἀλλήλαις παρέχουσιν, ἑτέραν ἑτέρας ἔξωϑεν 

ἐπινεμομένης. 
Ν ἡδηνῳ 7) 3 ΄ ΄ 

91. Καὶ τί ἄν τις ἕν τούτοις τὴν κοινωνίαν 

ϑαυμάσειεν, ὅπου τὸ πάντων ἀμικτότατον καὶ τὸ 
ϑηριωδέστατον ὧν τρέφουσι ποταμοὶ καὶ λίμναι καὶ 
ϑάλασσαι ζῷον. ὃ κροκόδειλος, ϑαυμαστὸν ἑαυτὸν 

ἐπιδείκνυται πρὸς κοινωνίαν καὶ χάριν ἐν τοῖς πρὸς 
τὸν τροχίλον συμβολαίοις; ὃ γὰρ τροχίλος ἐστὶ μὲν 

ὄρνις τῶν ἑλείων καὶ παραποταμίων, φρουρεῖ δὲ 
τὸν κροκόδειλον οὐκ οἰκόσιτος ἀλλὰ τοῖς ἐκείνου 

λειψάνοις παρατρεφόμενος" ὅταν γὰρ αἴσϑηται, τοῦ 

κροχοδείλου καϑεύδοντος, ἐπιβουλεύοντα τὸν ἰχνεύ- 
΄ " Ὅν Ὁ. 9: δ δ᾽ 5 οὶ 

μονα πηλούμενον καὶ ἐπ αὐτὸν ὥσπερ ἀϑλητὴν 

κονιόμενον ἐπεγείρει φϑεγγόμενος καὶ κολάπτων᾽ 

ὁ δ᾽ οὕτως ἐξημεροῦται πρὸς αὐτόν, ὥστε τοῦ στό- 9 

ματος διαχανὼν ἐντὸς παρίησι, καὶ χαίρει τὰ λεπτὰ 

τῶν ἐνισχομένων τοῖς ὀδοῦσι σαρκῶν ἐκλέγοντος 
9 , ὐλον δ ᾿ ΄ ΟΝ Χ ἀτρέμα τῷ ῥάμφει καὶ διασκαλεύοντος᾽ ἂν δὲ με- 

τρίως ἔχων ἤδη βούληται συναγαγεῖν τὸ στόμα καὶ 

κλεῖσαι, προκλίνει τὴν σιαγόνα καὶ διασημαίνει καὶ 

οὐ πρότερον καϑίησιν ἢ συναισϑανόμενον ἐχπτῆναι 
τὸν τροχίλον. ὁ δὲ χαλούμενος ἡγεμὼν μεγέϑει 

4 Ἐ': προϊσχύμεναλα 11 τηλ]ῖη ζώων 2428 προσλλίνει Τὰ 
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μέν ἐστι καὶ σχήματι κωβιῶδες ἰχϑύδιον. τὴν δ᾽ 
ἐπιφάνειαν ὕὄρνιϑι φρίσσοντι διὰ τὴν τραχύτητα τῆς 

λεπίδος ἐοικέναι λέγεται. καὶ ἀεὶ σύνεστιν ἑνὶ τῶν 

μεγάλων κητῶν καὶ προνήχεται, τὸν δρόμον ἐπευϑύ- 

ὄνῶν, ὕπως οὐκ ἐνσχεθϑήσεται βράχεσιν οὐδ᾽ εἰς 
τέναγος ἤ τινα πορϑμὸν ἐχπεσεῖται δυσέξοδον᾽ 
ἕπεται γὰρ αὐτῷ τὸ κῆτος. ὥσπερ οἴακι ναῦς. 981 

παραγόμενον εὐπειϑῶς. καὶ τῶν μὲν ἄλλων, ὅ τι 
ἂν παραλάβῃ τῷ χάσματι ζῷον ἢ σκάφος ἢ λίϑον., 

το εὐθὺς διέφϑαρται καὶ ἀπόλωλε πᾶν ἐμβεβυϑισ- 

μένον" ἐκεῖνο δὲ γιγνῶσκον ἀναλαμβάνει τῷ στό- 

ματι καϑάπερ ἄγκυραν ἐντός" ἐγκαϑεύδει γὰρ αὐτῷ 

χαὶ τὸ χῆτος ἕστηκεν ἀναπαυομένου καὶ δομεῖ" 

προελθόντος δ᾽ αὖϑις ἐπακχολουϑεῖ μήϑ᾽ ἡμέρας 
τὸ μήτε νυκτὸς ἀπολειπόμενον, ἢ ῥδέμβεται καὶ πλανᾶ- 

ται, καὶ πολλὰ διεφρϑάρη καϑάπερ ἀκυβέρνητα πρὸς 

γῆν ἐξενεχϑέντα. καὶ γὰρ ἡμεῖς περὶ ᾿Δἀντίκυραν 
ἑωράκαμεν οὐ πάλαι" καὶ πρότερον ἱστοροῦσιν, οὐ 
πόρρω Βουνῶν ἐξοκείλαντος καὶ κατασαπέντος, λοι- Β 

30. μὸν γενέσϑαι. ἄρ᾽ οὖν ἄξιόν ἐστι ταύταις ταῖς 

κοινωνίαις καὶ συμπεριφοραῖς παραβάλλειν ἅσπερ 

᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ φιλίας ἀλωπέκων καὶ ὄφεων διὰ 

τὸ χοινὸν αὐτοῖς πολέμιον εἶναι τὸν ἀετόν, ἢ τὰς 
ὠτίδων πρὺς ἵππους. ὅτι χαίρουσι προσπελάξουσαι 

5 καὶ διασχάλλουσαι τὸν ὕὄνϑον; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ᾽ 

10 καὶ πολλάκις (γ6] τὰ πολλὰ) --- καϑάπερ πλοῖα 
ἀκυβέρνητα ἢ 18 οὐ Μ: οὗ 19 Βουνῶν]) Βιυβρθοούαμῃ 
20 ἐστί τι ἢ 21 ἄσπερ Ὗ : ὁ γὰρ Ἐοτί. ὅπερ 22 ᾿4ρι- 
στοτέλης] ἤοξθ γάρ, 384 
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ἐν μελίτταις δρῶ τοσαύτην ἀλλήλων ἐπιμέλειαν οὐδ᾽ 
ἐν μύρμηξι" τὸ γὰρ κοινὸν αὔξουσι πᾶσαι καὶ πάν- 
τὲς ἔργον, ἑτέρῳ δὲ καϑ' ἕτερον ἑτέρου στοχασμὸς 

53 εἶ 9 δ΄ Ν " οὐδεὶς οὐδὲ φροντὶς ἔστιν. 
82. Ἔτι δὲ μᾶλλον κατοψόμεϑα τὴν διαφοράν, 

ἐπὶ τὰ πρεσβύτατα καὶ μέγιστα τῶν κοινωνικῶν 
ἔργων καὶ χαϑηκόντων τὰ περὶ τὰς γενέσεις καὶ 

τεχνώσεις τὸν λόγον τρέψαντες. πρῶτον μὲν γὰρ 

οἵ λίμναις παρήκουσαν ἢ ποταμοὺς ὑποδεχομένην 
ῇ [Α μὴ ῇ δ’ [ἐ ΄ 

νεμόμενοι ϑάλατταν ἰχϑυες. ὅταν μελλωσι τίκτειν, 

ἀνατρέχουσι, τῶν ποτίμων ὑδάτων τὴν πραότητα 
Η ᾿ ᾿»᾿ , ᾿ 9 ᾿ ν ς ΄ καὶ τὸ ἄσαλον διώκοντες᾽ ἀγαϑὴ γὰρ ἡ γαλήνη 

λοχεῦσαι᾽ καὶ τὸ ἄϑηρον ἅμα ταῖς λίμναις ἔνεστι 

καὶ ποταμοῖς, ὥστε σῴώξεσϑαι τὰ τικτόμενα. διὸ 
καὶ πλεῖστα καὶ μάλιστα γονεύεται περὶ τὸν Εἴὔξει- 
γον πόντον᾽ οὐ γὰρ τρέφει κήτη ἀλλ᾽ ἢ φώκην 

ἀραιὰν καὶ δελφῖνα μικρόν. ἔτι δ᾽ ἡ τῶν ποταμῶν 

ἐπιμιξία, πλείστων καὶ μεγίστων ἐκδιδόντων εἰς 

τὸν Πόντον. ἤπιον παρέχει καὶ πρόσφορον τοῖς 

λοχευομένοις κρᾶσιν. τὸ δὲ τοῦ ἀνϑίου ϑαυμασιώ- 
͵΄ ᾽ τὴ τὴ Εἰ ᾽ν 2 χι ΤΉΝ τον Η , τατόν ἐστιν, ὃν Ὅμηρος “ἱερὸν ἰχϑύν᾽ εἴρηκε" καίτοι 

μέγαν τινὲς οἴονται τὸν ἱερὸν καϑάπερ ὀστοῦν 

ἱερὸν τὸ μέγα, καὶ τὴν ἐπιληψίαν, μεγάλην νόσον 

οὖσαν. ἱερὰν καλοῦσιν" ἔνιοι δὲ κοινῶς τὸν ἄφετον 

καὶ ἱερωμένον. ᾿Ερατοσϑένης δὲ τὸν χρύδσοφρυν 

ἔοικεν 

1ὅ καὶ μάλιστα] βΒυβροοίιἈωἜ [16 κήτη γ 21 Ὅμηρος] 
Π 401 10. ἱερὸν ἐχϑύν] νᾶ. Εὰ, Η1116ν. Ἐγχαὐοβύμθη!β 
τϑααΐαθ. Τοαῦπου. ΜΠΟΟΌΟΓΙΧΧΙ. Ρρ.86 2 ἱερωμένον Χ: 
ἱέμενον ἴΌ. ᾿Ερατοσϑένης] ν. ΗΠ1Π1δν. ν. 81 
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“εὐδρομίην χρύσειον ἐπ᾽’ ὀφρύσιν ἱερὸν ἰχϑύν᾽ 

λέγειν" πολλοὶ δὲ τὸν ἔλλοπα, σπάνιος γάρ ἐστι καὶ 
οὐ ῥάδιος ἁλῶναι. φαίνεται δὲ περὶ Παμφυλίαν 
πολλάκις ἂν οὖν ποτε λάβωσι, στεφανοῦνται μὲν Τὶ 

5 αὐτοὶ στεφανοῦσι δὲ τὰς ἁλιάδας, κρότῳ δὲ καὶ πα- 
τάγῳ καταπλέοντας αὐτοὺς ὑποδέχονται καὶ τιμῶσιν. 
οἱ δὲ πλεῖστοι τὸν ἀνθίαν ἱερὸν εἶναι καὶ λέγεσϑαι 
νομίζουσιν: ὅπου γὰρ ἂν ἀνϑίας ὀφϑῇ. ϑηρίον οὐκ 

ἔστιν. ἀλλὰ ϑαρροῦντες μὲν οὗ σπογγοθϑῆραι κατα- 

1 κολυμβῶσι ϑαρροῦντες δὲ τίκτουσιν οἱ ἰχϑύες, ὥσ- 

περ ἐγγυητὴν ἀσυλίας ἔχοντες. ἡ δ᾽ αἰτία δυοσ- 
λόγιστος, εἴτε φεύγει τὰ ϑηρία τὸν ἀνϑίαν ὡς σῦν 

ἐλέφαντες ἀλεκτρυόνα δὲ λέοντες" εἴτ᾽ ἔστι σημεῖα 
τόπων ἀϑήρων, ἃ γιγνώσκει καὶ παραφυλάττει συν- Κ 

τὸ τὸς ὧν καὶ μνημονικὸς ὁ ἰχϑύς. 

88. ᾽4λλ᾽ ἥ γε πρόνοια κοινὴ τοῖς τίκτουσι τῶν 

γεννωμένων" οἱ δ᾽ ἄρρενες οὐ τὸν" αὑτῶν κατε- 

σϑίουσι γόνον, ἀλλὰ καὶ προσδιατρίβουσι τοῖς κυή- 

μασιν ὠοφυλακοῦντες ὡς ἱστόρηκεν ᾿Δ“ριστοτέλης" 

20 οἵ δὲ ἑπόμενοι ταῖς θηλείαις, καταρραίνουσι κατὰ 

μικρὸν τὸν ϑορόν" ἄλλως γὰρ οὐ γίγνεται μέγα τὸ 

τεχϑὲν ἀλλ᾽ ἀτελὲς μένει καὶ ἄναυξον. ἰδίᾳ δ᾽ αἵ 
φυκίδες ἐκ τῶν φυκίων οἷον νεοττιὰν διαπλασά- 

μεναι περιαμπέχουσι τὸν γόνον καὶ σκέπουσιν ἀπὸ 

οοτοῦ κλύδωνος. τοῦ δὲ γαλεοῦ τὸ φιλόστοργον 989 
οὐδενὶ τῶν ἡμερωτάτων ξῴων ὑπερβολὴν γλυκυϑυ- 

8 εἴ, Αὐϊβίοῦ. Ρ. 020, 840 10 ἀλλ᾽ ἡ μὲν πρόνοια Ἐ 
19 ᾿Πριστοτέλης) Ρ. 621, 28 20 καταρραίνουσι [ὐ: καταρρέουσι 
10, κατὰ Ἰάθηη 
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μίας πρὸς τὰ ἔκγονα καὶ χρηστότητος ἀπολέλοιπε" 

τίκτουσι μὲν γὰρ ὠὸν εἶτα ξῷον οὐκ ἐχτὸς ἀλλ᾽ 
ἐντὸς ἐν ἑαυτοῖς καὶ τρέφουσιν οὕτω καὶ φέρου- 

σιν ὥσπερ ἐκ δευτέρας γενέσεως" ὅταν δὲ μείζονα 
γένηται. μεϑιᾶσι ϑύραξε καὶ διδάσκουσι νήχεσϑαι 

πλησίον" εἶτα πάλιν εἰς ἑαυτοὺς διὰ τοῦ στόματος 

ἐπαναλαμβάνουσι καὶ παρέχουσιν ἐνδιαιτᾶσθαι τὸ 
σῶμα χώραν ἅμα καὶ τροφὴν καὶ καταφυγήν. ἄχρι 

ἂν ἐν δυνάμει τοῦ βοηϑεῖν αὑτοῖς γένηται. ϑαυ- 

μαστὴ δὲ καὶ ἡ τῆς χελώνης περὶ τὴν γένεσιν καὶ 

σωτηρίαν τῶν γεννωμένων ἐπιμέλεια" τίκτει μὲν 
γὰρ ἐκβαίνουσα τῆς ϑαλάττης πλησίον, ἐπῳάζειν δὲ 

μὴ δυναμένη μηδὲ χερσεύειν πολὺν χρόνον ἐντί- 
ϑησι τῇ ψάμμῳ τὰ ὠὰ καὶ τὸ λειότατον ἐπαμᾶται 
τῆς ϑινὸς αὐτοῖς καὶ μαλακώτατον᾽ ὅταν δὲ κατα- 

χώσῃ καὶ ἀποχρύψῃ βεβαίως, οἱ μὲν λέγουσι τοῖς 
ποσὶν ἀμύττειν καὶ καταστίζειν τὸν τόπον, εὔσημον 

ἑαυτῇ ποιοῦσαν᾽ οἱ δὲ τὴν ϑήλειαν ὑπὸ τοῦ ἄρρενος 

στρεφομένην, τύπους ἰδίους καὶ σφραγῖδας ἐναπολεί- 

πειν᾿ ὃ δὲ τούτου ϑαυμασιώτερόν ἔστιν, ἡμέραν ἐκ- 

φυλάξασα τεσσαρακοστήν, ἐν τοσαύταις γὰρ ἐκπέττεται 

καὶ περιρρήγνυται τὰ ὠά, πρόσεισι" καὶ γνωρίσασα 

τὸν ἑαυτῆς ἑκάστη ϑησαυρόν, ὡς οὐδεὶς χρυσίου 
ϑήκην ἄνϑρωπος, ἀσμένως ἀνοίγειν καὶ προϑύμως. 

84. Τῶν δὲ κροκοδείλων τὰ μὲν ἄλλα παρα- 
πλήσια. τῆς δὲ χώρας ὃ στοχασμὸς ἐπίνοιαν ἀν- 
ϑρώπῳ τῆς αἰτίας οὐ δίδωσιν οὐδὲ συλλογισμόν" 

8 ἐν ἑαυτοῖς τρέφουσιν ΟΘΏΠΘΥΤΒ 8 ἧ: ἄχρις 

10 

30 

25 
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ὅϑεν οὔ φασι λογικὴν ἀλλὰ μαντικὴν εἶναι τὴν 

παρὰ τούτου τοῦ ϑηρίου πρόγνωσιν: οὔτε γὰρ 

πλέον οὔτ᾽ ἔλαττον ἐκβὰς ἀλλ᾽ ὅσον εἰς ὥραν ἔτους 

ὁ Νεῖλος αὐξηϑεὶς ἐπικλύσει καὶ ἐπικρύψει τῆς γῆς, 

ἐκεῖ τὰ ὠὰ τίϑησιν: ὥστε τὸν ἐντυχόντα τῶν γεωρ- 

γῶν αὐτόν τε γιγνώσκειν ἑτέροις τε φράζειν, ὁπόσον 

αὐτοῖς ὃ ποταμὸς πρόεισιν" οὕτω συνεμετρήσατο, 

μὴ βρεχομένων αὐτὸς βρεχόμενος ἐπῳάξῃ. ἐκλαπέν- 
τι - , “.,}͵Ὁ δι ϑαῶ 3 ᾿- κ᾿ , 

τῶν δὲ τῶν σκύμνων, ὃς ἂν εὐθὺς ἀναδὺς μὴ λάβῃ 

τι τῶν προστυχόντων. ἢ μυῖαν ἢ σέριφον ἢ γῆς 

ἔντερον ἢ κάρφος ἢ βοτάνην τῷ στόματι, διασπαρά- 

ξασα τοῦτον ἣ μήτηρ ἀπέχτεινε δακοῦσα᾽ τὰ δὲ 
ϑυμοειδῆ καὶ δραστήρια στέργει καὶ περιέπει. κα- 

ϑάπερ οἵ σοφώτατοι τῶν ἀνθρώπων ἀξιοῦσι, κρίσει 
τὸ φιλεῖν οὐ πάϑει νέμουσα. καὶ μὴν αἵ φῶκαι 

τίχτουσι μὲν ἐν τῷ ἕξηρῶ, κατὰ μικρὸν δὲ προά- 
. ΄ - , " 

γουδσαν τὰ δκυμνία γεύουσι τῆς ϑαλάττης καὶ 

ταχὺ πάλιν ἐξάγουσι" καὶ τοῦτο πολλάκις ποιοῦσιν 
5 ,ὔ , μ᾿: [γ2 Ψ᾿ ΚΖ Ἄ } 

εν μέρει, μέχρι ἂν οὕτως ἐϑιζόμενα ϑαρρήσῃ καὶ 
, Ἁ ", , [ω Χ , ᾿ 

στέρξῃ τὴν ἔναλον δίαιταν. οἵ δὲ βάτραχοι περὶ 

τὰς ὀχείας ἀνακλήσεσι χρῶνται, τὴν λεγομένην 

ποιοῦντες ὀλολυγόνα, φωνὴν ἐρωτικὴν καὶ γαμήλιον 

οὖσαν" ὅταν δὲ τὴν ϑήλειαν ὃ ἄρρην οὕτω προσ- 
αγάγηται, κοινῇ τὴν νύκτα παραμένουσιν" ἐν ὑγρῷ 

μὲν γὰρ οὐ δύνανται, μεϑ’ ἡμέραν δὲ δεδίασιν ἐπὶ 

2 παρὰ ": περὶ 8 ἢ: ἐκβᾶσα θ αὐτόν τε Ἐ: αὐτὸν 
1 αὐτοῖς} τηλ]η αὖϑις 8 ἐχλαπέντων ἕ: ἐκλιπόντων 
10 σέρφον Ἐ  60]], Α6]. Η. Α. 9, 8 24 παραμένουσιν : 
περιμένουσιν 
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γῆς μίγνυσθαι" γενομένου δὲ σκότους. ἀδεῶς συμ- 
πλέκονται προϊόντες. ἄλλως δὲ λαμπρύνουσι τὴν 

ΒΕ φωνήν, ὑετὸν προσδεχόμενοι" καὶ τοῦτο σημεῖον ἐν 

τοῖς βεβαιοτάτοις ἐστίν. 

8. ᾽4λλ: οἷον, ὦ φίλε Πόσειδον, ὀλίγου πάϑος 
ὡς ἄτοπον πέπονθα καὶ καταγέλαστον, εἴ μὲ διατρί- 
βοντα περὶ φώκας καὶ βατράχους τὸ σοφώτατον καὶ 
ϑεοφιλέστατον ἐξέφυγε καὶ παρῆλϑε τῶν ἐνάλων. ποίας 

γὰρ ἀηδόνας ἄξιον τῷ φιλομούσῳ τῆς ἀλκυόνος ἢ τῷ 
φιλοτέχκνῳ χελιδόνας ἢ τῷ φιλάνδρῳ πελειάδας ἢ τῷ 

τεχνικῷ παραβάλλειν μελίττας: τίνος δὲ γενέσεις καὶ 

τόκους καὶ ὠδῖνας ὁ ϑεὸς οὕτως ἐτίμησε; τὰς μὲν γὰρ 

“ητοῦς γονὰς μίαν ἑδρασϑεῖσαν ὑποδέξασϑαι νῆσον 
ἱστοροῦσι, τῇ δ᾽ ἀλκυόνι τικτούδῃ περὶ τροπὰς 
πᾶσαν ἵστησι ϑάλασσαν ἀκύμονα καὶ ἀσάλευτον. 

988 ὅϑεν οὐδὲν ἔστι ζῷον ἄλλο, ὃ οὕτω φιλοῦσιν ἄν- 

ϑρωποι, δι’ ἣν ἑπτὰ μὲν ἡμέρας ἑπτὰ δὲ νύκτας 
ἐν ἀκμῇ χειμῶνος ἀδεῶς πλέουσι, τῆς κατὰ γῆν 
πορείας τηνικαῦτα τὴν διὰ τῆς ϑαλάσσης ἀσφα- 

λεστέραν ἔχοντες. εἰ δὲ δεῖ καὶ περὶ ἑκάστης τῶν 
ἀρετῶν ἃς ἔχει βραχέα φάναι, φίλανδρος μὲν οὕτως 

ἐστίν, ὥστε μὴ καϑ'’ ἕνα χαιρὸν ἀλλὰ δι ἔτους 

συνεῖναι καὶ προσδέχεσϑαι τὴν τοῦ ἄρρενος ὁμιλίαν 
οὐ διὰ τὸ ἀκόλαστον. ἄλλῳ γὰρ οὐ μίγνυται τὸ 

παράπαν ἀλλ᾽ ὑπ’ εὐνοίας ὥσπερ γυνὴ γαμετὴ 

Β καὶ φιλοφροσύνης ὅταν δὲ διὰ γῆρας ἀσϑενὴς ὃ 
ἄρρην γένηται συνέπεσϑαι καὶ βαρύς, ὑπολαβοῦσα 

8 τοῦτο τὸ ΒΑΡ οΥαΒ 10 Ν: φιλοτέχνῳ 1 ἀσάλευτον 
Τιθοπΐοιιβ: ἀστάλακχτον 11 δι] ἢ ὃὲ. ἴὺ 
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γηροφορεῖ καὶ γηροτροφεῖ, μηδαμοῦ προϊεμένη μηδὲ 
χαταλείπουσα χωρίς ἀλλὰ τοῖς ὥμοις ἐκεῖνον ἀνα- 

ϑεμένη καὶ κομίζει πανταχόσε καὶ ϑεραπεύει καὶ 

σύνεστιν ἄχρι τελευτῆς. τῷ δὲ φιλοτέκνῳ καὶ πεφρον- 

τιχότι τῆς σωτηρίας τῶν γεννωμένων συναισϑανο- 
μένη κύουσαν ἑαυτὴν τάχιστα τρέπεται πρὸς ἐργα- 

σίαν τῆς νεοττιᾶς, οὐ φέρουσα πηλὸν οὐδὲ προσ- 

ερείδουσα τοίχοις καὶ ὀρόφοις ὥσπερ αἵ χελιδόνες, 

οὐδὲ χρωμένη πολλοῖς τοῦ σώματος ἐνεργοῖς μέρε- 

σιν, ὥσπερ τῆς μελίττης ἐνδυομένης τῷ σώματι καὶ 

τὸ κηρίον ἀνοιγούσης ὁμοῦ ψαύοντες οἵ ἕξ πόδες 

εἰς ἑξάγωνα τὸ πᾶν ἀγγεῖα διαιροῦσιν" ἡ δ᾽ ἀλκυὼν 

ἕν ὄργανον ἁπλοῦν ὃν ὅπλον ἕν ἐργαλεῖον ἔχουσα, 

τὸ στόμα, καὶ μηδὲν ἄλλο τοῦ φιλοπόνου καὶ φιλο- 

τέχνου συνεργόν. οἷα μηχανᾶται καὶ δημιουργεῖ 
χαλεπόν ἔστι πεισϑῆναι μὴ καταμαϑόντας ὄψει τὸ 

πλαττόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς μᾶλλον δὲ ναυπηγούμενον, 

σχημάτων πολλῶν μόνον ἀπερίτρεπτον καὶ ἀβάπ- 

τιστον᾽ συλλέξασα γὰρ τὰς τῆς βελόνης ἀκίδας 

συντίϑησι καὶ συνδεῖ πρὸς ἀλλήλας ἐγκαταπλέκουσα 

τὰς μὲν εὐθείας τὰς δὲ πλαγίας, ὥσπερ ἐπὶ στήμονι 

κρόκην ἐμβάλλουσα, προσχρωμένη καμπαῖς καὶ περι- 

αγωγαῖς δί ἀλλήλων, ὥστε διαρμόσαι καὶ γενέσϑαι 
στρογγύλον ἐνήρεμον, πρόμηκες ἔκ τοῦ σχήματος. 

ἁλιευτικῷ κύρτῳ παραπλήσιον. ὅταν δὲ συντελέσῃ, 

2 Ἔ; καταλιποῦσα 10 τῷ στόματι 1. 6. διὰ τοῦ 
στόματος 11 οἵ ἐξ πόδες Μ 12 εἰς ἐξάγωνα τὸ πᾶν 
ἰάριη: εἰς ἀγῶνα τόπον 14 Ἐν: φιλοτέκνου 234 ἐνήρεμον] 
εὔορμον Ὁ 10. Τ᾿: προμήκει 10. ἐκ τοῦ σχήματος ἢ: τοῦ 
σχήματος 

σ 

") 
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φέρουσα παρέϑηκε παρὰ τὸ κλύσμα τοῦ κύματος, 
ὕπου προσπίπτουσα μαλαχῶς ἡ ϑάλασσα τὸ μὲν οὐ 
χαλῶς ἀραρὸς ἐδίδαξεν ἀκέσασϑαι καὶ καταπυκνῶ- 

ῇ τι τῳ ς Χ - - Ν ᾽ σαι, χαλώμενον ὁρῶσαν ὑπὸ τῆς πληγῆς τὰ ὃ 
ἡρμοσμένα κατασφίγγεν καὶ πήγνυσιν, ὥστε καὶ 

λίϑῳ καὶ σιδήρῳ δυσδιάλυτον εἶναι καὶ δύστρωτον. 

οὐδενὸς δ᾽ ἧσσον ἀξιοϑαύμαστόν ἐστιν ἥ τε συμ- 
μετρία τό τε σχῆμα τῆς τοῦ ἀγγείου κοιλότητος᾽ 

πεποίηται γὰρ αὐτὴν ἐχείνην μόνην ἐνδυομένην 

δέχεσθαι τοῖς δ᾽ ἄλλοις τυφλὸν εἶναι πάντῃ καὶ 
κρύφιον, ὥστε παριέναι μηδὲν εἴσω μήτε τῆς γῆς 

Ἑ μήτε τῆς ϑαλάττης. οἶμαι μὲν οὖν μηδένα ὑμῶν 
ἀϑέατον εἶναι τῆς νεοττιᾶς" ἐμοὶ δὲ πολλάκις ἰδόντι 

ΝῚ ’ὔ’ ,ὕ ,ὔ Ἁ ᾿ὔ 

καὶ ϑιγόντι παρίσταται λέγειν καὶ ἄδειν 

“Ζήλῳ δή ποτε τοῖον ᾿Ζπόλλωνος παρὰ ναῷ 

τὸν κεράτινον βωμὸν εἶδον ἐν τοῖς ἑπτὰ καλου- 

μένοις ϑεάμασιν ὑμνούμενον, ὅτι μήτε κόλλης δεό- 

μενος μήτε τινὸς ἄλλου δεσμοῦ διὰ μόνων τῶν 

δεξιῶν συμπέπηγε καὶ συνήρμοσται κεράτων. ἵλεως 

δ᾽ ὁ ϑεὸς εἴη καὶ πρός τι μουσικὸν ὄντα καὶ νη- 
σιώτην, ὑμνουμένης τῆς πελαγίου σειρῆνος, εὐμενῶς 

καὶ χαταγελᾶν τῶν ἐρωτημάτων ἐκείνων, ἃ σκώ- 

πτοντὲς ἐρωτῶσιν οὗτοι, διὰ τί ὃ ᾿Απόλλων συϑ' “ἢ 

11 μήτε τῆς γῆς μήτε τῆς ἢ: μηδὲ τῆς 16 οπι. ἕξ 1602 
Ὁ] βωμῷ ῬτῸ ναῷ 20 δηΐδ καὶ ὶ πρός 150. βϑαύαϊῦ ΒΡ ΙΘΙΗΒ 
καὶ εἰκός γ᾽ εἶναι πρὸς τῷ μουσινῷ ὄντα οοἰΐ. Μαῖα καὶ 
εἰκός γε (αὖ καὶ εἰκός γε καὶ προσέτι) μουσικὸν ὄντα οοἰΐ. 
28 Ἰδοῦπδθ βαθὺ οχ οοα. Αὐμοο; ρύῖης 12 1100. Βοουπᾶδ 7 
ἰογῦϊα 8 απᾶγύα 9 αὐἰπὐδ 12. Τούαϑ Ἰοουβ οομβε πο μπι5 6886 
νἱ. πυπο ἴῃ τηοᾶστη: διὰ τί [οὐ γογγροκτόνος] “πόλλων οὐδ᾽ 
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οὐδὲ τριγλοβο᾿ ἢ δὴ γινώσκοντα “ἢ ᾿Φφροδίτην ὁμοῦ “ἢ 
χατὰ ϑάλατταν ποιουμένην αὐτῆς ἱερὰ καὶ ἀδελφὰ 

καὶ μηδενὶ φονευομένῳ χαίρουσαν. ἐν δὲ Ζέπτει 

τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ποσειδῶνος οὐδὲν ἔναλον τὸ πα- 

ράπαν ἐσθίοντας τρίγλαν δὲ τοὺς ἐν ᾿Ελευσῖνι 

μύστας σεβομένους ἴστε, καὶ τῆς “Ἤρας ἐν ᾽άργει 
τὴν ἱέρειαν ἀπεχομένην ἐπὶ τιμῇ τοῦ ξῴου" τὸν 
γὰρ ϑαλάττιον λαγωόν, ὅς ἐστιν ἀνθρώπῳ ϑανά- 

σιμος. κτείνουσιν αἷ τρίγλαι μάλιστα καὶ κατανα- 

λίσκουσι᾽ διὸ ταύτην ὡς φιλάνϑρωπα καὶ σωτήρια 

ζῷα τὴν ἄδειαν ἔχουσι. 

506. Καὶ μὴν ᾿ρτέμιδός γε Ζ4ικτύννης Ζελφινίου 984 
3 τ᾽ ᾿Ζπόλλωνος ἱερὰ καὶ βωμοὶ παρὰ πολλοῖς εἰσιν 

Ἑλλήνων: ὃν δ᾽ αὐτὸς ἑἕαυτῷ τόπον ἐξαίρετον ὁ 
ϑεὸς πεποίηται, “ἦ Κρητῶν ἀπογόνους οἰκοῦντας 

ἡγεμόνι δελφῖνι χρησαμένους᾽ οὐ γὰρ ὃ ϑεὸς προε- 

νήχετο τοῦ στόλου μεταβαλὼν τὸ εἶδος. ὡς οἵ μυ- 
ϑογράφοι λέγουσιν, ἀλλὰ δελφῖνα πέμψας τοῖς 
ἀνδράσιν ἰϑύνοντα τὸν πλοῦν κατήγαγεν εἰς Κίρ- 

ραν. ἱστοροῦσι δὲ καὶ τοὺς πεμφϑέντας εἰς Σινώπην 
ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ Σωτῆρος ἐπὶ τὴν Σαράπιδος 

κομιδήν, Σωτέλη καὶ Διονύσιον, ἀπωσϑέντας ἀνέμῳ 

[ἀροϑῦ αἰΐθυιη δαϊθούναμ) οὐδὲ τριγλοβόϊλος ἡ Ἄρτεμις, 
ἅτε] δὴ γιγνώσκοντα 501]. ᾿πόλλωνα [τὴν ἐκ ϑαλάττης) φρο- 
δίτην ὁμοῦ [τι πάντα τὰ ζῷα τὰ] κατὰ ϑάλατταν ποιουμένην 
αὑτῆς ἱερὰ καὶ ἀδελφὰ καὶ μηδενὶ φονευομένῳ (μδθο 
οὐ ὟΥ : μηδὲν ὀνευομένῳ 1011) χαίρουσαν 

1 ἴῃ τηθ18 ΠῈ}}]ὁ Ἰαοαηῶ οβύ. ουῦ. Βαρρ]οπάαμι: φασὶν 
εὑρηκέναι Κρητῶν ἀπογόνους ἀποικοῦντας οοὐδ. ἀπογόνους 
οἰκοῦντας] ἀποικίαν ἡγοῦνται Μ 22 Σωτέλη Κα] ΒΒΘ 5 
6Χ Ρ. 8611. 10. Χ: ἀπωσϑέντα 

Ε 
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Β βιαίῳ κομίξεσϑαι παρὰ γνώμην ὑπὲρ Μαλέαν, ἐν 
δεξιᾷ Πελοπόννησον ἔχοντας, εἶτα ῥεμβομένους καὶ 
δυσϑυμοῦντας αὐτοὺς προφανέντα δελφῖνα πρῴώρα- 
ὃεν ὥσπερ ἐκκαλεῖσϑαι καϑηγούμενον εἰς τὰ ναύ- 

λοχαάα κχαὶ σάλους μαλακοὺς ἔχοντα τῆς χώρας 

καταμένειν ἀσφαλεῖς, ἄχρι οὗ τοῦτον τὸν τρόπον 
ἄγων καὶ παραπέμπων τὸ πλοῖον εἰς Κίρραν κατέ- 

στησεν. ὅϑεν ἀναβατήριον ϑύσαντες. ἔγνωσαν ὅτι 

δεῖ δυεῖν ἀγαλμάτων τὸ μὲν τοῦ Πλούτωνος ἀνε- 

λέσϑαι καὶ κομίξειν τὸ δὲ τῆς Κόρης ἀπομάξασϑαι 

καὶ καταλιπεῖν. εἰκὸς μὲν οὖν ἦν καὶ τὸ φιλόμου- 
σον ἀγαπᾶν τοῦ ϑηρίου τὸν ϑεόν" ᾧ καὶ Πίνδαρος 

ἀπεικάξων ἕαυτόν “ἐρεϑίξεσϑαι᾽ φησίν 

Ο “ἁλίου δελφῖνος ὑπόκρισιν" 
τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει 
αὐλῶν ἐκίνησ᾽ ἐρατὸν μέλος." 

ἀλλὰ μᾶλλον ἔοικε τὸ φιλάνϑρωπον αὐτοῦ ϑεοφιλὲς 
εἶναι" μόνος γὰρ ἄνϑρωπον ἀσπάζεται. καϑ' ὃ ἄνϑρω- 

πός ἐστι. τῶν δὲ χερσαίων τὰ μὲν οὐδένα τὰ δ᾽ 
ἡμερώτατα μόνους περιέπει τοὺς τρέφοντας ὑπὸ 

χρείας. καὶ τοὺς συνήϑεις ὁ κύων ὁ ἵππος ὁ ἐλέ- 

φας" αἱ δὲ χελιδόνες ὅσων μὲν δέονται τυγχάνουσιν 
εἰσοικισάμεναι, σκιᾶς καὶ ἀναγκαίας ἀσφαλείας, φεύ- 

δ σάλους Μεαάνίρσίαβ: στόλους 1071. ΟΥ̓ ῬοΙΥΌ. 1, ὅ8, 10 
πολισμάτιον --- ἀλίμενον μὲν σάλους δ᾽ ἔχον καὶ προβολὰς 
- εἩὐφυεῖς 6 καταμένειν] 1. 6. ἵνα καταμένῃ τις ἸΌ. ἢ: ἄχρις 
8 ἀναβατήρια Τὺ τοοΐθ αὖ γα. 14 ΒΕΥΙΡΚ. 1». 458 ἸΌ. ἁλίου 
Ἦ οχ Ρ. 104: οὐ 10. Χ οχ 1.1.: ἀπόκρισιν 1ὅ ἐν 
ὟΝ ᾿παϊάρη: ὃν δαὺ ἐκ 
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γουσι δὲ καὶ φοβοῦνται τὸν ἄνϑοωπον ὥσπερ ϑη- 

ρίον. τῷ δὲ δελφῖνι παρὰ πάντα καὶ μόνῳ τὸ 

ξητούμενον ὑπὸ τῶν ἀρίστων φιλοσόφων ἐχεῖνο, τὸ 

φιλεῖν ἄνευ χρείας, φύσει πρὸς ἀνθρώπους ὑπάρχει" 

μηδενὸς γὰρ εἰς μηδὲν ἀνθρώπου δεόμενος πᾶσιν 

εὐμενής τὲ φίλος ἐστὶ καὶ βεβοήϑηκε πολλοῖς" ὧν 
τὰ μὲν ᾿Αρίονος οὐδεὶς ἀγνοεῖ" περιβόητα γάρ 
ἐστιν. Ἡσιόδου δὲ κατὰ καιρὸν αὐτὸς ἡμᾶς. ὦ 
φίλε. ἀνέμνησας, “ἀτὰρ οὐ τέλος ἵχεο μύϑων᾽. 

ἔδει δὲ τὸν κύνα διηγησάμενον μὴ παραλιπεῖν τοὺς 

δελφῖνας" τυφλὸν γὰρ ἦν τὸ μήνυμα τοῦ κυνός, 

ὑλακτοῦντος καὶ μετὰ βοῆς ἐπιφερομένου τοῖς φο- 

νεῦσιν, εἰ μὴ περὶ τὸ Νέμειον ϑαλάσσῃ διαφερό- 

μενον ἀράμενοι δελφῖνες, ἕτεροι παρ᾽ ἑτέρων ἐκδε- 

χόμενοι προϑύμως, εἰς τὸ Ῥίον ἐκϑέντες., ἔδειξαν 

ἐσφαγμένον. ἬἜναλον δὲ τὸν Αἰολέα Μυρσίλος ὃ 
“έσβιος ἱστορεῖ, τῆς Σμινϑέως ἐρῶντα ϑυγατρὸς 

διφείσης κατὰ χρησμὸν τῆς ᾿Αμφιτρίτης ὑπὸ τῶν 

Πενϑιλιδῶν, καὶ αὐτὸν ἐξαλόμενον εἰς τὴν ϑάλασ- 

σαν ὑπὸ δελφῖνος σῶον ἐξενεχϑῆναι πρὸς τὴν 

“έσβον. ἡ δὲ πρὸς τὸν ᾿Ιασέα παῖδα τοῦ δελφῖνος 
εὔνοια καὶ φιλία δι’ ὑπερβολὴν ἔρως ἔδοξε᾽ συν- 
ἔπαιζε γὰρ αὐτῷ καὶ συνενήχετο καϑ' ἡμέραν καὶ 

παρεῖχεν ἐν χρῶ ψαυόμενος᾽ ἔπειτα περιβαίνοντος, 

9 Ηοχ. [ ὅθ 10 διηγησάμενον ": αἰτησάμενον νἱά. 
Ῥγδοίαί Ρ. 1Χ 138 εἰ μὴ ἢ 10 Μυρσίλος ὁ Λέσβιος] 
νἱᾶ. ΜύΘ]]ον. 4 γ. 489 10. Μυρσίλος ἰάθμι: μυρτίλος 
17 Σιμινϑέως Ἐταρθουῖμβ (0011. ». 168 0): φινέως 19 Μ: πεν- 
ἡ ίδων 0, Ἐν: ἐξαλλόμενον 

9) 

10 
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οὐκ ἔφευγεν. ἀλλ᾽ ἔφερε χαίρων, πρὸς ὃ ἔκαμπτε 
, - - 7 , ΑΝ μοὶ ἃ ὅ κλίνων. ὁμοῦ πάντων ᾿Ιασέων ἑκάστοτε συντρεχόν- 

των ἐπὶ τὴν ϑάλατταν. Ὄμβοου δέ ποτὲ πολλοῦ 

μετὰ χαλάξης ἐπιπεσόντος. ὃ μὲν παῖς ἀπορρυεὶς 

ἐξέλιπεν, ὁ δὲ δελφὶν ὑπολαβὼν ἅμα τῷ νεκρῷ 5. 
συνεξέωσεν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ οὐκ 
3 , - , [κ 3 ’ Υ ἀπέστη τοῦ σώματος. ἕως ἀπέϑανε, δικαιώσας μετα- 
σχεῖν ἧς συναίτιος ἔδοξε γεγονέναι τελευτῆς. καὶ 

τοῦ πάϑους ἐπίσημον ᾿Ιασεῦσι τὸ χάραγμα τοῦ 

νομίσματός ἐστι, παῖς ὑπὲρ δελφῖνος ὀχούμενος. 

ἐκ δὲ τούτου καὶ τὰ περὶ Κοίρανον ὄντα μυϑώδη 
98 πίστιν ἔσχε. Πάριος γὰρ ὧν τὸ γένος ἐν Βυζαντίῳ 

δελφίνων βόλον, ἐνσχεϑέντων σαγήνῃ καὶ κινδυ- 

νευόντων κατακοπῆναι. πριάμενος μεϑῆκε πάντας" 

ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ἔπλει πεντηκόντορον ἔχων. ὥς τὸ. 

φασι, λῃστῶν ἄνδρας ἄγουσαν" ἐν δὲ τῷ μεταξὺ 
“ Ν , »" - ᾿ἢ 3 ΄ 

Νάξου καὶ Πάρου πορϑμῷ τῆς νεὼς ἀνατραπείδσης 

καὶ τῶν ἄλλων διαφϑαρέντων, ἐκεῖνον λέγουσι, 
»͵ ς 3 "» Ν 3 »" 

δελφῖνος ὑποδραμόντος αὐτῷ καὶ ἀνακουφίζοντος, 

ἐξενεχϑῆναι τῆς Σικύνϑου κατὰ σπήλαιον, ὃ δεί- 20. 

κνυται μέχρι νῦν καὶ καλεῖται Κοιράνειον" ἐπὶ 
, Ἁ , - Χ “ , 

τούτῳ δὲ λέγεται ποιῆσαι τὸν ““ρχίλοχον 

Ο. " 

“πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν λίπε Κοίρανον ἥπιος Ποσειδῶν." 

Β ἐπεὶ δ᾽ ὕστερον ἀποθανόντος αὐτοῦ τὸ σῶμα πλη- 
σίον τῆς ϑαλάττης οἵ προσήκοντες ἔκαον, ἐπεφαί- Ξ5. 

ὅ τηϑ]ῖη ὁ δὲ δελφὶὶϊΠΤ 18 βόλον Ἀ: βόλῃ᾽ 16 λῃστῶν] 
τηδ] τη ληστῶν ν΄ (!. 6. πεντήκοντα) 20 Σικύνϑου) ΟΟΥΥ. 
Σικίνου Β. Κύϑνου Χ. Ζακύνϑου Μ. Μυκόνου ἘΤΎΡΘΥΤΙΒ. 
Ῥυδθβδύαῦ νυϊσαΐα 28 ΒουρΊς, 2 Ρ. 411 
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ψνοντὸ πολλοὶ δελφῖνες παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ὥσπερ 
ἐπιδεικνύντες ἑαυτοὺς ἥκοντας ἐπὶ τὰς ταφάς. καὶ 

παραμείναντες ἄχρι οὗ συνετελέσϑησαν. ἡ δ᾽ 
Ὀδυσσέως ἀσπὶς ὅτι μὲν ἐπίσημον εἶχε δελφῖνα καὶ 

5 Στησίχορος ἱστόρηκεν" ἐξ ἧς δ᾽ αἰτίας, Ζακύνϑιοι 
διαμνημονεύουσιν, ὡς Κριϑεὺς μαρτυρεῖ νήπιος 

γὰρ ὧν ὃ Τηλέμαχος, ὥς φασιν, εἰς ἀγχιβαϑὲς τῆς 

ϑαλάττης ὀλισϑὼν ἐσώϑη. δελφίνων ὑπολαβόντων 
καὶ ἀνανηξαμένων: ὅϑεν ἐποιήσατο γλυφὴν τῇ 

10 σφραγῖδι καὶ τῆς ἀσπίδος κόσμον ὃ πατήρ. ἀμει- 

βόμενος τὸ ξῷον. ἀλλ᾽ ἐπεὶ προειπών, ὡς οὐδὲ 
μυὖϑον ὑμῖν ἐρῶ καὶ αὐτὸς οὐκ οἶδ᾽ ὅπως πρὸς 
τοῖς δελφῖσιν ἔλαϑον πορρωτέρω τοῦ πιϑανοῦ συν- 

εξοχείλας εἰς τὸν Ὀδυσσέα καὶ Κοίρανον, ἐπιτίϑημι 

15 δίκην ἐμαυτῷ" παύομαι γὰρ ἤδη λέγων. 
51. ΑΡΙΣΤ. Ἔξεστιν οὖν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες δικα- 

σταί, τὴν ψῆφον φέρειν. 

ΣΩΚΑ. ᾽4λλ᾽ ἡμῖν γε πάλαι τὸ τοῦ Σοφοκλέους 

δεδογμένον ἐστίν" 

20 “εὖ γὰρ καὶ διχοστατῶν λόγος 
σύγκολλά τ᾿ ἀμφοῖν ἐς μέσον τεκταίνεται. 

ταυτὶ γάρ, ἃ πρὸς ἀλλήλους εἰρήκατε. συνϑέντες 

εἰς ταὐτὸν ἀμφότεροι καλῶς ἀγωνιεῖσϑε κοινῇ πρὸς 
τοὺς τὰ ζῷα λόγου καὶ συνέσεως ἀποστεροῦντας. 

8 Ἐ: ἄχρις ὅ Στησίχορος] ΒοΙρΊς. 8 ». 2328 20 Νδιοκ. 
Ρ. 8314 21 σύγκολλά τ᾽ ῬΟΥΒΟΙ: συγκολλᾶτ᾽ 

ῬΙαίατο ὶ Μοτδὶΐα, Χο]. ΥἹ, 0 
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ΠΕΡῚ 

ΤΟΥ ΤᾺ ἌΛΟΙΓᾺ ΛΟΙῸΙ ΧΡΗΣΘᾺΝ 

ΟΔΥΣΣΕΥ͂Σ, ΚΙΡΚΗ, ΓΡΥΛΛΟΣ. 

1. ΟΕΔΎΣΣΕΥΣ. Ταῦτα μέν, ὦ Κίρκη, μεμα- 
ϑηκέναι δοκῶ καὶ διαμνημονεύειν: ἡδέως δ᾽ ἄν 

σου πυϑοίμην, εἴ τινας ἔχεις Ἕλληνας ἐν τούτοις, 

οὺς λύκους καὶ λέοντας ἐξ ἀνθρώπων πεποίηκας. 

ΚΙΡΚΗ. Καὶ πολλούς. ὦ ποϑούμεν᾽ Ὀδυσσεῦ. 
πρὸς τί δὲ τοῦτο ἐρωτᾷς; 

ΟΖ. Ὅτι νὴ 4ία καλὴν ἄν μοι δοκῶ γενέσϑαι 
φιλοτιμίαν πρὸς τοὺς “Ἑλληνας, εἰ χάριτι σῇ λαβὼν 
τούτους, αὖϑις εἰς ἀνθρώπους ἑταίρους ἀνασῴώσαιμι 

καὶ μὴ περιίδοιμι καταγηράσαντας παρὰ φύσιν ἐν 

σώμασι ϑηρίων, οἰκτρὰν καὶ ἄτιμον οὕτω δίαιταν 

ἔχοντας. 

ΚΙΡ. Οὗτος ὃ ἀνὴρ οὐχ αὑτῷ μόνον οὐδὲ τοῖς 
ἑταίροις. ἀλλὰ τοῖς μηδὲν προσήκουσιν οἴεται δεῖν 

ὑπ’ ἀβελτερίας συμφορὰν γενέσϑαι τὴν αὐτοῦ φι- 

λοτιμίαν. 

1Ὁ 

04. Ἕτερον αὖ τινα τοῦτον, ὦ Κίρκη, κυκεῶνα 30 

λόγων ταράττεις καὶ ὑποφαρμάττεις. ἐμὲ γοῦν ἄτε- ᾿ δ 

12 εἰς Πα πΘΥαΒ 18 τιϑ]ϊτη αὑτοῦ 
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χνῶς ποιοῦσα ϑηρίον. εἰ πείσομαί δοι ὡς συμφορά 

ἐστιν ἄνϑρωπον ἐκ ϑηρίου γενέσϑαι. 

ΚΙΡ. Οὐ γὰρ ἤδη τούτων ἀτοπώτερα πεποίηκας 

σεαυτόν. ὃς τὸν ἀϑάνατον καὶ ἀγήρων σὺν ἐμοὶ 

βίον ἀφεὶς ἐπὶ γυναῖκα ϑνητήν, ὡς δ᾽ ἐγώ φημι, 

χαὶ γραῦν ἤδη διὰ μυρίων ἔτι κακῶν σπεύδεις. 956 

ὡς δὴ περίβλεπτος ἐκ τούτου καὶ ὀνομαστὺς ἔτι 

μᾶλλον ἢ νῦν γενόμενος. κενὸν ἀγαϑὸν καὶ εἴδωλον 

ἀντὶ τῆς ἀληϑείας διώκων; 
ΟΖ. ᾿Εχέτω ταῦτα, ὡς λέγεις. ὦ Κίρκη" τί γὰρ 

δεῖ πολλάκις ζυγομαχεῖν ἡμᾶς περὶ τῶν αὐτῶν; τού- 

τους δέ μοι δὸς ἀναλύσασα καὶ χάρισαι τοὺς ἄνδρας. 

ΚΙΡ, Οὐχ οὕτω γ᾽ ἁπλῶς, μὰ τὴν Ἑ κχάτην᾽ οὐ 
γὰρ οἱ τυχόντες εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐροῦ πρῶτον αὐτούς, 

εἰ ϑέλουσιν" ἂν δὲ μὴ φῶσι, διαλεχϑείς, ὦ γενναῖε, 
πεῖσον" ἐὰν ὃξ μὴ πείσῃς, ἀλλὰ καὶ περιγένωνται 
διαλεγόμενοι, ἱκανὸν ἔστω σοι περὶ σεαυτοῦ καὶ 

τῶν φίλων κακῶς βεβουλεῦσϑαι. 

ΟΖ. Τί μου καταγελᾷς, ὦ μακαρία; πῶς γὰρ Β 

ἂν ἢ δοῖεν οὗτοι λόγον ἢ λάβοιεν. ἕως ὄνοι καὶ 
σύες καὶ λέοντές εἰσι; 

ΚΙΡ Θάρρει, φιλοτιμότατ᾽ ἀνθρώπων" ἐγώ σοι 
παρέξω καὶ συνιέντας αὐτοὺς καὶ διαλεγομένους" 

μᾶλλον δ᾽ εἷς ἱκανὸς ἔσται καὶ διδοὺς καὶ λαμβά- 

νῶν ὑπὲρ πάντων λόγον" ἰδού, τούτῳ διαλέγου. 

ΟΖ. Καὶ τίνα τοῦτον. ὦ Κίρκη. προσαγορεύ- 

σομεν; ἢ τίς ἦν οὗτος ἀνϑρώπων; 

1 εἰ σὐμφορόν ἐστι ΒΘΗΒΘ]ΘΥι5 4 ἀγήρων ἢ: ἀγήρω 
τ δὴ) ἂν} 

6Ὲ 
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ΚΙΡ, Τί γὰρ τοῦτο πρὸς τὸν λόγον; ἀλλὰ καὶ 

κάλει αὐτόν, εἰ βούλει. Γρύλλον. ἐγὼ δ᾽ ἐκστή- 

σομαιν ὑμῖν, μὴ καὶ παρὰ γνώμην ἐμοὶ δοκῇ χαρι- 

ζόμενος διαλέγεσϑαι. ἕἜ 

2. ΓΡΥΆΖΛΟΣ. Χαῖρε. Ὀδυσσεῦ. ῖ -᾿ 
ΟΖ. Καὶ σὺ νὴ Δία, Γρύλλε. ᾿ 
ΓΡ, Τί βούλει ἐρωτᾶν: 

ΟΖ. ᾿Εγὼ γιγνώσκων ὑμᾶς ἀνθρώπους γεγο- 

νότας οἰκτείρω μὲν ἅπαντας οὕτως ἔχοντας, εἰκὸς 

δέ μοι μᾶλλον διαφέρειν ὅσοι Ἕλληνες ὄντες εἰς 

ταύτην ἀφῖχϑε τὴν δυστυχίαν" νῦν οὖν ἐποιησάμην 

τῆς Κίρκης δέησιν. ὅπως τὸν βουλόμενον ὑμῶν 
ἀναλύσασα καὶ καταστήσασα πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον 

εἶδος ἀποπέμψῃ μεϑ' ἡμῶν. 
ΓΡ, Παῦε, Ὀδυσσεῦ, καὶ περαιτέρω μηδὲν ι0 

εἴπῃς" ὡς καὶ σοῦ πάντες ἡμεῖς καταφρονοῦμεν, 

ὡς μάτην ἄρα δεινὸς ἐλέγου καὶ τῷ φρονεῖν πολὺ 

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ἐδόκεις διαφέρειν, ὃς αὐτὸ 
τοῦτ᾽ ἔδεισας. τὴν μεταβολὴν ἐκ χειρόνων εἰς 

ἀμείνω, μὴ σκεψάμενος. ὡς γὰρ οἵ παῖδες τὰ 20 

φάρμακα τῶν ἰατρῶν φοβοῦνται. καὶ τὰ παϑήματα 

φεύγουσιν, ἃ μεταβάλλοντα ἐκ νοσερῶν καὶ ἀνοή- 

τῶν ὑγιεινοτέρους καὶ φρονιμωτέρους ποιοῦσιν 

αὐτούς, οὕτω σὺ διεκρούσω τὸ ἄλλος ἐξ ἄλλου 

γενέσϑαι, καὶ νῦν αὐτός τε φρίττων καὶ ὑποδει- 25. 
μαίνων τῇ Κίρκῃ σύνει. μή δὲ ποιήσῃ λαϑοῦσα 

" ο᾽ 

1 ἀλλὰ κάλει καὶ αὐτὸν ΒΘΏΒΘΙΘγΒ Ὁ. καὶ] οτμ. χηθὶ 
8 Ἰδππούϊαβ: γινώσκω 9. μὲν] μὲν οὖν τι 1] 220 ὡς γὰρ 
Ὗ: ὥσπερ 26 σύνει Ν᾽: συνεῖναι. Μα]ίτη σύνει, ἵνα 
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σῦν ἢ λύκον. ἡμᾶς τε πείϑεις, ἐν ἀφϑόνοις ξῶντας 

ἀγαϑοῖς, ἀπολιπόντας ἅμα τούτοις τὴν ταῦτα παρα- 

σκχευάζουσαν ἐκπλεῖν μετὰ σοῦ. τὸ πάντων φιλο- 

ποτμότατον ζῷον αὖϑις ἀνθρώπους γενομένους. 

ΟΖ. ᾿Εμοὶ σύ, Γούλλε, δοκεῖς οὐ τὴν μορφὴν 
μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν διάνοιαν ὑπὸ τοῦ πώματος 

ἐχείνου διεφρϑάρϑαι καὶ γεγονέναι μεστὸς ἀτόπων 

καὶ διαλελωβημένων παντάπασι δοξῶν" ἢ σέ τις 
αὖ συνηϑείας ἡδονὴ πρὸς τόδε τὸ σῶμα καταγε- 

γοήτευκεν;: 

ΓΡ. Οὐδέτερα τούτων, ὦ βασιλεῦ Κεφαλλήνων" 
ἂν δὲ διαλέγεσθαι μᾶλλον ἐθέλῃς ἢ λοιδορεῖσθαι, 

ταχύ δὲ μεταπείσομεν, ἕκατέρου τῶν βίων ἐμπεί- 
ρῶς ἔχοντες. ὅ τι ταῦτα πρὸ ἐκείνων εἰκότως ἀγα- 

πῶμεν. 

ΟΖ. ᾿Αλλὰ μὴν ἐγὼ πρόϑυμος ἀκροᾶσϑαι. 

ὃ. ΓΡ, Καὶ ἡμεῖς τοίνυν λέγειν. ἀρκτέον δὲ 
πρῶτον ἀπὸ τῶν ἀρετῶν, ἐφ᾽ αἷς δρῶμεν ὑμᾶς 
μέγα φρονοῦντας, ὡς τῶν ϑηρίων πολὺ καὶ δικαιο- 

σύνῃ καὶ φρονήσει καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ταῖς ἄλλαις 

ἀρεταῖς διαφέροντας. ἀπόκριναι δή μοι. σοφώτατ᾽ 

ἀνδρῶν. ἤκουσα γάρ σου ποτὲ διηγουμένου τῇ 

Κίρκῃ περὶ τῆς τῶν Κυκλώπων γῆς, ὡς οὔτ᾽ ἀρου- 

μένη τὸ παράπαν, οὔτε τινὸς εἰς αὐτὴν φυτεύοντος 

οὐδέν, οὕτως ἐστὶν ἀγαϑὴ καὶ γενναία τὴν φύσιν, 

ὃ βαρυποτμότατον ἴἰ. ἋὟ ταάϊοο ἴῃ ἀπᾶπι ἄπαθ γϑύθυϑβ 
σομα8α6. βαηὺ Ἰθούϊομθβ φιλοπονώτατον οὗ βαρυποτμότατον 
ὁ ": πόματος 11 : οὐδετέρα 10 πρόϑυμος ἢ: πρὸς ὑμᾶς 
28 οἵ, Ήομι. ε 100 5α 24 ἢ; τοπαράπαν 

᾿ 

Ε 
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ὥσϑ᾽ ἅπαντας ἐχφέρειν τοὺς καρποὺς ἀπ᾽ αὐτῆς" 

οϑ πότερον οὖν ταύτην ἐπαινεῖς μᾶλλον ἢ τὴν αἰγί- 

βοτον ᾿Ιϑάκην καὶ τραχεῖαν, ἣ μόλις ἀπ᾽ ἔργων τε 
πολλῶν καὶ διὰ πόνων μεγάλων μικρὰ καὶ γλίσχρα 

καὶ μηδενὸς ἄξια τοῖς γεωργοῦσιν ἀναδίδωσι; καὶ 5 ἡ 

ὕπως οὐ χαλεπῶς οἴσεις, παρὰ τὸ φαινόμενον εὐνοίᾳ 

τῆς πατρίδος ἀποκρινόμενος. 

ΟΖ. ᾽4λλ᾽ οὐ δεῖ ψεύδεσθαι" φιλῶ μὲν γὰρ καὶ 

ἀσπάξομαι τὴν ἐμαυτοῦ πατρίδα καὶ χώραν μᾶλλον, 
ἐπαινῶ δὲ καὶ ϑαυμάξω τὴν ἐκχείνων. 10 

ΓΡ, Οὐκοῦν τοῦτο μὲν οὕτως ἔχειν φήσομεν, ὡς 
ὃ φρονιμώτατος ἀνθρώπων ἄλλα μὲν οἴεται δεῖν 

Β ἐπαινεῖν καὶ δοκιμάζειν ἄλλα δ᾽ αἱρεῖσϑαι καὶ 
ἀγαπᾶν, ἐκεῖνο δ᾽ οἶμαί σὲ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς 
ἀποκεκρίσϑαι" ταὐτὸν γάρ ἐστι τῷ περὶ τῆς χώρας. ιτ5 
ὡς ἀμείνων ἥτις ἄνευ πόνου τὴν ἀρετὴν ὥσπερ 
αὐτοφυῆ καρπὸν ἀναδίδωσιν. 

Ο04. Ἔστω σοι καὶ τοῦϑ' οὕτως. 

ΓΡ. Ἤδη οὖν ὁμολογεῖς τὴν τῶν ϑηρίων ψυχὴν 

εὐφυεστέραν εἶναι πρὸς γένεσιν ἀρετῆς καὶ τελειο- 90 
τέραν᾽ ἀνεπίτακτος γὰρ καὶ ἀδίδακτος ὥσπερ ἄσπο- 

ρος καὶ ἀνήροτος ἐχφέρει καὶ αὔξει χατὰ φύσιν 
τὴν ἑκάστῳ προσήκουσαν ἀρετήν. 

ΟΔ. Καὶ τίνος ποτ᾽ ἀρετῆς, ὦ Γρύλλε. μέτεστι 
τοῖς ϑηρίοις: 25 

σ᾽ 4. ΓΡ. Τίνος μὲν οὖν οὐχὶ μᾶλλον ἢ τῷ σοφω- 
τάτῳ τῶν ἀνθρώπων; σκόπει δὲ πρῶτον, εἰ βούλει, 

1 ἀφ᾽ αὑτῆςΞ9 11 αὐτοφυᾶ 19 ἤδη δ᾽ οὖν ΒΕΠΒΘΙΘΥΚ 
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τὴν ἀνδρείαν, ἐφ᾽ ἧ σὺ φρονεῖς μέγα καὶ οὐκ ἐγκα- 

λύπτῃ ᾿ϑρασύς᾽ καί Ἱπτολίπορϑος᾽ ἀποχαλούμενος, 
ὅστις, ὦ σχετλιώτατε. δόλοις καὶ μηχαναῖς ἀνθρώ- 
πους ἁπλοῦν καὶ γενναῖον εἰδότας πολέμου τρόπον 
ἀπάτης δὲ καὶ ψευδῶν ἀπείρους παραχρουσάμενος, 

ὄνομα τῇ πανουργίᾳ προστίϑης τῆς ἀρετῆς ἥκιστα 

πανουργίαν προσιεμένης. ἀλλὰ τῶν γε ϑηρίων 

τοὺς πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς ὑμᾶς ἀγῶνας δρᾷς ὡς 

ἄδολοι καὶ ἄτεχνοι καὶ μετ᾽ ἐμφανοῦς γυμνοῦ τε 

τοῦ ϑαρρεῖν πρὸς ἀληϑινῆς ἀλκῆς ποιοῦνται τὰς 

σι 

1 « 
᾿ ΄ Ν Ν “ , “-“ Σ ΔΑ͂ΒΕ" 9 , 

ἀμύνας᾽ καὶ οὔτε νόμου καλοῦντος οὔτ ἀστρατείας 10 

δεδοικότα γραφὴν ἀλλὰ φύδει φεύγοντα τὸ κρατεῖ- 

σϑαι μέχρι τῶν ἐσχάτων ἐγκαρτερεῖ καὶ διαφυλάττει, 

τὸ ἀήττητον: οὐ γὰρ ἡττᾶται χρατούμενα τοῖς 

τι σώμασιν οὐδ᾽ ἀπαγορεύει ταῖς ψυχαῖς ἀλλὰ ταῖς 
μάχαις ἐναποϑνήσκει. πολλῶν δὲ ϑνησκόντων ἣ 
ἀλκὴ μετὰ τοῦ ϑυμοειδοῦς ἀποχωρήσασά ποι καὶ 

συναϑροισϑεῖσα περὶ ἕν τι τοῦ σώματος μόριον 
ἀνϑίσταται τῷ κτείνοντι καὶ πηδᾷ καὶ ἀγανακτεῖ, 

90 μέχρι ἂν ὥσπερ πῦρ ἐγκατασβεσϑῇ παντάπασι καὶ 
ἀπόληται. δέησις δ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ οἴκτου παραί- 
τησις οὐδ᾽ ἐξομολόγησις ἥττης, οὐδὲ δουλεύει λέων 

λέοντι καὶ ἵππος ἵππῳ δι᾿’ ἀνανδρίαν, ὥσπερ ἄν- 

ϑρῶώπος ἀνθρώπῳ, τὴν τῆς δειλίας ἐπώνυμον εὐκό- 
“΄ »5 λὼς ἐνασπαζόμενος. ὅσα δ᾽ ἄνϑρωποι πάγαις ἢ 

᾿ 

2 οἵ. Ηοη. κα 4806. ϑ'. 8 ρΡᾶβ51}) 117 ποι ἔ: που 
20 Ἔ; μέχρις 238 ἀνανδρίαν Μ: ἀνδρείαν 34 ἐπώνυμον] 
ἀὰα, δουλείαν Χ, αὐοᾶ ἰδιηθη Ὡαϊτὶ ροΐοϑέ ῶδ ἀσπα- 
ζόμενος ἢ. ΜαΙπ ἐπασπαξζόμενος 

-- . 
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δόλοις ἐχειρώσαντο. τὰ μὲν ἤδη τέλεια καὶ τροφὴν 
ἀπωσάμενα καὶ πρὸς δίψαν ἐγκαρτερήσαντα τὸν πρὸ 

δουλείας ἐπάγεται καὶ ἀγαπᾷ ϑάνατον" νεοσσοῖς δὲ 

καὶ σκύμνοις τούτων. δι’ ἡλικίαν εὐαγώγοις καὶ 
ἁπαλοῖς οὖσιν, πολλὰ καὶ ἀπατηλὰ μειλίγματα καὶ 

ὑποπεττεύματα προσφέροντες καὶ καταφαρμάττοντες, 
ἡδονῶν παρὰ φύσιν γευόμενα καὶ διαίτης ἀδρανῆ 

χρόνῳ κατειργάσαντο, ἕως προσεδέξαντο καὶ ὑπέμειναν 
τὴν καλουμένην ἐξημέρωσιν ὥσπερ ἀπογυναίκωσιν 

τοῦ ϑυμοειδοῦς" οἷς δὴ μάλιστα δῆλον ὅτι τὰ ϑηρία 

πρὸς τὸ ϑαρρεῖν εὖ πέφυκε. τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις ἡ 
παρρησία καὶ παρὰ φύσιν ἐστίν" ἐχεῖϑεν δ᾽ ἄν, ὦ 
βέλτιστ᾽ Ὀδυσσεῦ, μάλιστα καταμάϑοις" ἐν γὰρ τοῖς 
ϑηρίοις ἰσορροπεῖ πρὸς ἀλκὴν ἡ φύσις καὶ τὸ ϑῆλυ 
τοῦ ἄρρενος οὐδὲν ἀποδεῖ, πονεῖν τε τοὺς ἐπὶ τοῖς 

ἀναγκαίοις πόνους ἀγωνίζεσϑαί τε τοὺς ὑπὲρ τῶν 

τέχνων ἀγῶνας. ἀλλὰ καὶ Κρομυωνίαν τινὰ σῦν 
ἀκούεις, ἣ πράγματα πολλά, ϑῆλυ ϑηρίον οὖσα. 

ϑϑϑτῷ Θησεῖ παρέσχε᾽ καὶ τὴν Σφίγγα ἐκείνην οὐκ ἂν 
ὥνησεν ἣἧ σοφία περὶ τὸ Φίκιον ἄνω καϑεζομένην. 
αἰνίγματα καὶ γρίφους πλέκουσαν, εἰ μὴ ῥώμῃ καὶ 

ἀνδρείᾳ πολὺ τῶν Καδμείων ἐπεκράτει. ἐκεῖ δέ που 

τς 
Ὡ " 

καὶ Τευμησίαν ἀλώπεκα ᾿μέρμερον χρῆμα᾽ καὶ πλησίον 
ὕφιν τῷ ᾿Ζπόλλωνι περὶ τοῦ χρηστηρίου μονομα- 
χοῦσαν ἐν ΖΙελφοῖς γενέσϑαι λέγουσι. τὴν δ᾽ Αἴϑην 

ὁ βασιλεὺς ὑμῶν ἔλαβε παρὰ τοῦ Σικυωνίου μισϑὸν 

8 ἐπάγεται] ἀσπάξεταιῦ 0 ὑποπεττεύματα] ὑποπέμ- 
ματα Μ. ὅοτ. νὰ. ὑποϑωπεύματα 8 ἕως ἢ: καὶ 12 παρρησία] 
εὐθάρσεια ἘΤΆΡΘΥΤΒ 28 ἢ; τελμησίαν 
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ἀστρατείας, ἄριστα βουλευσάμενος, ὃς δειλοῦ προυτί- 

μηδὲν ἀνδρὸς ἵππον ἀγαϑὴν καὶ φιλόνικον. αὐτὸς 

ὃὲ καὶ παρδάλεις καὶ λεαίνας πολλάκις ἑώρακας, 

ὡς οὐδέν τι τὰ ϑήλεα τοῖς ἄρρεσιν ὑφίεται ϑυμοῦ 

καὶ ἀλκῆς. ὥσπερ ἡ σὴ γυνή, σοῦ πολεμοῦντος. 
οἴκοι κάϑηται πρὸς ἐσχάρᾳ πυρός. οὐκ ἂν οὐδ᾽ 
Ω “ 9 , ᾿ δες 3, 3 Ἂ Ἁ ὅσον αἱ χελιδόνες ἀμυνομένη τοὺς ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ 

τὸν οἶχον βαδίζοντας. καὶ ταῦτα Ἴάκαινα. οὖσα. τί 

οὖν ἔτι σοι λέγω τὰς Καρίνας ἢ Μαιονίδας; ἀλλ᾽ 

ἐκ τούτων γε δῆλόν ἐστιν, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν οὐ 

φύσει μέτεστι τῆς ἀνδρείας" μετῆν γὰρ ἂν ὁμοίως 

καὶ ταῖς γυναιξὶν ἀλκῆς. ὥσϑ'᾽ ὑμεῖς, κατὰ νόμων 

ἀνάγκην οὐχ ἕχούσιον οὐδὲ βουλομένην ἀλλὰ 

δουλεύουσαν ἔϑεσι καὶ ψόγοις καὶ δόξαις ἐπήλυσι 

καὶ λόγοις πλαττομένην., μελετᾶτε ἀνδρείαν" καὶ τοὺς 

πόνους ὑφίστασϑε καὶ τοὺς κινδύνους. οὐ πρὸς 

ταῦτα ϑαρροῦντες ἀλλὰ τῷ ἕτερα μᾶλλον τούτων 

δεδιέναι. ὥσπερ οὖν τῶν σῶν ἑταίρων ὃ φϑάσας 
πρῶτος ἐπὶ τὴν ἐλαφρὰν ἀνίσταται κώπην. οὐ κατα- 

φρονῶν ἐκχείνης ἀλλὰ δεδιὼς καὶ φεύγων τὴν 
βαρυτέραν: οὕτως ὃ πληγὴν ὑπομένων, ἵνα μὴ 

λάβῃ τραύματα, καὶ πρὸ αἰκίας τινὸς ἢ ϑανάτου 

πολέμιόν τινα ἀμυνόμενος οὐ πρὸς ταῦτα ϑαρραλέος 

ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνα δειλός ἐστιν. οὕτω δ᾽ ἀνεφάνη 

ὑμῖν ἡ μὲν ἀνδρεία δειλία φρόνιμος οὖσα, τὸ δὲ 
ϑάρσος φόβος ἐπιστήμην ἔχων τοῦ δι᾽ ἑτέρων ἕτερα 

1“; προετέμησεν 0 πρὸς ἐσχάρᾳ Ἠθουνοτάθημυβ: πρὸς 
ἐσχάραν, οἵ τ, Οαῦ. τιαὶ, 2: πρὸς ἐσχάρᾳ καϑήμενον 10 οἵ. 
ὕβοηθυ, Ερίουγοα δαμπού, δα ρΡ. 817, 8 ῶ4 ἀναφαίφνει: 
σον, Βὸ, βθα τηδ]τη ἀναφαίνετ᾽ 1. 6. ἀναφαίνεται 

Β 

σ 
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φεύγειν. ὅλως δέ, εἰ πρὸς ἀνδρείαν οἴεσϑε βελτίους 

Ὁ εἶναι τῶν ϑηρίων. τί ποϑ᾽ ὑμῶν οἵ ποιηταὶ τοὺς 
κράτιστα τοῖς πολεμίοις μαχομένους ᾿λυκόφρονας᾽ καὶ 

᾿ϑυμολέοντας᾽ καί ἱσυὶ εἰχέλους ἀλκήν᾽ προσαγορεύου- 

σιν, ἀλλ᾽ οὐ λέοντά τις αὐτῶν ᾿ἀνθρωπόϑυμον᾽ οὐ 
σῦν ᾿ἀνδοὶ εἴκελον ἀλκήν᾽ προσαγορεύει; ἀλλ᾽ ὥσπερ 

οἶμαι τοὺς ταχεῖς 'ποδηνέμους᾽ χαὶ τοὺς καλούς 

θεοειδεῖς ὑπερβαλλόμενοι ταῖς εἰχόσιν ὀνομάξουσιν, 
οὕτω τῶν δεινῶν μάχεσϑαι πρὸς τὰ κρείττονα ποιοῦν- 

ται τὰς ἀφομοιώσεις. αἴτιον δέ, ὅτι τῆς μὲν ἀνδρείας 

οἷον βαφή τις ὃ ϑυμός ἐστι καὶ στόμωμα" τούτῳ 

δ᾽ ἀκράτῳ τὰ ϑηρία χρῆται πρὸς τοὺς ἀγῶνας, ὑμῖν 

δὲ προσμιγνύμενος πρὸς τὸν λογισμὸν ὥσπερ οἶνος 

Ἑ πρὸς ὕδωρ ἐξίσταται παρὰ τὰ δεινὰ καὶ ἀπολείπει 
τὸν καιρόν. ἔνιοι δ᾽ ὑμῶν οὐδ᾽ ὅλως φασὶ χρῆναι 
παραλαμβάνειν ἐν ταῖς μάχαις τὸν ϑυμὸν ἀλλ᾽ 

ἐχποδὼν ϑεμένους νήφοντι χρῆσϑαι τῷ λογισμῷ. 

πρὸς μὲν σωτηρίας ἀσφάλειαν ὀρϑῶς πρὸς δ᾽ ἀλκὴν 
καὶ ἄμυναν αἴσχιστα λέγοντες. πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον 
αἰτιᾶσϑαι μὲν ὑμᾶς τὴν φύσιν, ὅτι μὴ κέντρα προσ- 
έφυσε τοῖς σώμασι μηδ᾽ ἀμυντηρίους ὀδόντας μηδ᾽ 

ἀγκύλους ὄνυχας. αὐτοὺς δὲ τῆς ψυχῆς τὸ σύμφυτον 

ἀφαιρεῖν ὅπλον καὶ κολούειν: 
ὅ. ΟΖ. Παπαί, ὦ Γρύλλε. δεινός μοι δοκεῖς 

Ε γεγονέναι σοφιστής, ὅς γε καὶ νῦν ἐκ τῆς συηνίας 

φϑεγγόμενος οὕτω νεανικῶς πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν 

ἐπικεχείρηκας. ἀλλὰ τί οὐ περὶ τῆς σωφροσύνης 

ἐφεξῆς διεξῆλϑες; 

4, τ. 8 οἵ Ἠομθσυβ 234 ὦ] ἀοϊοπάσπι υἱᾶ. 



"} 

" Γ᾿ 

20 

2ὅ 

ΒΗΤΑ ΒΑΤΊΙΟΝΕ ὑΤ]. ΘῚ: 

ΓΡ. Ὅτι μην δὲ τῶν εἰρημένων πρότερον ἐπι- 

λήψεσθαι: σὺ δὲ σπεύδεις ἀκοῦσαι τὸ περὶ τῆς 

σωφροσύνης, ἐπεὶ σωφρονεστάτης μὲν ἀνὴρ εἶ 
γυναικός, ἀπόδειξιν δὲ σωφροσύνης αὐτὸς οἴει δεδω- 

κέναι, τῶν Κίρκης ἀφροδισίων περιφρονήσας. καὶ 

τούτῳ μὲν οὐδενὸς τῶν ϑηρίων διαφέρεις πρὸς 

ἐγκράτειαν" οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνα τοῖς κρείττοσιν ἐπιϑυμεῖ 

πλησιάζειν ἀλλὰ καὶ τὰς ἡδονὰς καὶ τοὺς ἔρωτας 89 
πρὺς τὰ ὁμόφυλα ποιεῖται. οὐ ϑαυμαστὸν μὲν οὖν 

ἐστιν, εἰ καϑάπερ ὁ Μενδήσιος ἐν Αἰγύπτῳ τράγος 

λέγεται πολλαῖς καὶ καλαῖς συνειργνύμενος γυναιξὶν 

οὐκ εἶναι μίγνυσθαι πρόϑυμος ἀλλὰ πρὸς τὰς αἶγας 

ἐπτόηται μᾶλλον, οὕτω σὺ χαίρων ἀφροδισίοις 

συνήϑεσιν οὐ ϑέλεις ἄνϑρωπος ὧν ϑεᾷ συγκαϑεύδειν. 

"τὴν δὲ Πηνελόπης σωφροσύνην μυρίαι κορῶναι 

χρώξουσαι γέλωτα ϑήσονται καὶ καταφρονήσουσιν, 

ὧν ἑκάστη, ἂν ἀποϑάνῃ ὁ ἄρρην, οὐκ ὀλίγον χρόνον 

ἀλλ᾽ ἐννέα χηρεύει γενεὰς ἀνθρώπων" ὥστε δοι τὴν 

καλὴν Πηνελόπην ἐννάκις ἀπολείπεσϑαι τῷ σωφρονεῖν 

ἧς βούλει κορώνης. 
6. ᾽4λλ᾽ ἐπεί σε μὴ λέληϑα σοφιστὴς ὥν. φέρε 

χρήσωμαι τάξει τινὶ τοῦ λόγου, τῆς μὲν σωφροσύνης 

ὅρον ϑέμενος κατὰ γένος δὲ τὰς ἐπιϑυμίας διελό- 

μενος. ἡἣ μὲν οὖν σωφροσύνη βραχύτης τίς ἐστιν 
ἐπιϑυμιῶν καὶ τάξις, ἀναιροῦσα μὲν τὰς ἐπεισάκτους 
καὶ περιττὰς καιρῷ δὲ καὶ μετριότητι κοσμοῦσα τὰς 

ὕ κἀν τούτῳ Ἦ 18 ἐπτοῆσϑαι ἋὟ 11 ἑκάστη 
ἰάθιι: ἕκάστης 19 τῷ ἰάθῃι: τοῦ οἵ, Ρ. 9918 28 δὲ] 
κατ᾽ εἴδη δὲ ἢ 24 ἡ μὲν οὖν σωφροσύνη κξ] νἱᾶ. ὕβοπθοτ, 
Ερὶουγθδ Ρ. 29ῦ 

Β 
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ἀναγκαίας. ταῖς δ᾽ ἐπιϑυμίαις ἐνορᾷς που μυρίαν 

διαφοράν, καὶ τὴν μὲν περὶ τὴν βρῶσιν καὶ τὴν 

πόσιν ἅμα τῷ φυσικῷ καὶ τὸ ἀναγκαῖον ἔχουσαν" 
αἷ δὲ τῶν ἀφροδισίων αἷς ἀρχὰς ἡ φύσις ἐνδίδωσιν, 

ἔστι δέ που καὶ μὴ χρώμενον ἔχειν ἱκανῶς ἀπαλλα- 
γέντα, φυσικαὶ μὲν οὐκ ἀναγκαῖαι δ᾽ ἐκλήϑησαν. 

τὸ δὲ τῶν μήτ᾽ ἀναγκαίων μήτε φυσικῶν ἀλλ᾽ 
ἔξωϑεν ὑπὸ δόξης κενῆς δι᾿ ἀπειροκαλίαν ἐπι- 
κεχυμένων γένος ὑμῶν μὲν ὀλίγου δεῖν τὰς φυσικὰς 
ἀπέκρυψεν ὑπὸ πλήϑους ἁπάσας, ἔχει δὲ καϑάπερ 

ξένος ὄχλος ἔπηλυς ἐν δήμῳ καταβιαζόμενος πρὸς 

τοὺς ἐγγενεῖς πολίτας. τὰ δὲ ϑηρία παντάπασιν 

ἀβάτους καὶ ἀνεπιμίκτους ἔχοντα τοῖς ἐπεισάκτοις 

πάϑεσι τὰς ψυχὰς καὶ τοῖς βίοις πόρρω τῆς κενῆς 

δόξης ὥσπερ ϑαλάσσης ἀπῳκισμένα τῷ γλαφυρῶς 

καὶ περιττῶς διάγειν ἀπολείπεται" τὸ δὲ σωφρονεῖν 
καὶ μᾶλλον εὐνομεῖσϑαι ταῖς ἐπιϑυμίαις, οὔτε πολλαῖς 

συνοικούσαις οὔτ᾽ ἀλλοτρίαις. σφόδρα διαφυλάττεται. 
ἐμὲ γοῦν ποτὲ καὶ αὐτὸν οὐχ ἧττον ἢ σὲ νῦν ἐξέ- 
πληττὲ μὲν χρυσὸς ὡς χτῆμα τῶν ἄλλων οὐδενὶ 
παραβλητὸν ἤρει δ᾽ ἄργυρος καὶ ἐλέφας" ὃ δὲ 
πλεῖστα τούτων κεχτημένος ἐδόκει μακάριός τις εἶναι 

καὶ ϑεοφιλὴς ἀνήρ, εἴτε Φρὺξ ἦν εἶτε Κὰρ τοῦ 
Ζόλωνος ἀγεννέστερος καὶ τοῦ Πριάμου βαρυποτ- 

1 ἐνορᾷς ἘταρουῖαΒ: ἐφορᾷς 2 μὲν περὶ τὴν “βρῶσιν 
καὶ τὴν ΝΜ. Οβθπθυαβ ΒΟΙΙΡΒΙῦ: διαφοράν: αἵ μὲν γὰρ περὶ 
τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν ἔχουσιν. ΜαΊΐτη διαφοράν᾽ ΚΑΙ 
Τούτων αἴ μὲν περὶ τὴν βο. ΚΑῚ ΤΊ]ὴν πόσιν -- ἔχουσιν᾽ 
4 αἵ δὲ τῶν ἀφροδισίων] ἄλλαις δὲ ὕὕδοῃρτγιβ 11 ἐν δήμῳ 
καὶ βιαζόμενος Ἰᾶ6 1) 18 τῷ : τοῦ 20 ΕΒ: κτημάτων 

μι 

[5 
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μότερος᾽ ἐνταῦϑα δ᾽ ἀνηρτημένος ἀεὶ ταῖς ἐπιϑυαέαις 

οὔτε χάριν οὔϑ᾽ ἡδονὴν ἀπὸ τῶν ἄλλων πραγμάτων 

ἀφϑόνων ὄντων καὶ ἱκανῶν ἑκαρπούμην. ἀλλ᾽ ἐμεμ- 

φόμην τὸν ἐμαυτοῦ βίον. ὡς τῶν μεγίστων ἐνδεὴς 

καὶ ἄμοιρος ἀγαϑῶν ἀπολελειμμένος. τοιγαροῦν. 

ὥς σὲ μέμνημαι ἐν Κρήτῃ ϑεασάμενος ἀμπεχόνῃ 

κεκοσμημένον πανηγυρικῶς. οὐ τὴν φρόνησιν ἐξήλουν 

οὐδὲ τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ τοῦ χιτῶνος εἰργασμένου 
περιττῶς τὴν λεπτότητα καὶ τῆς χλαμύδος οὔσης 

ἁλουργοῦ τὴν οὐλότητα καὶ τὸ κάλλος ἀγαπῶν καὶ 
τεϑηπώς (εἶχε δέ τι καὶ ἡ πόρπη χρυσὸς οὖσα 
παίγνιον οἶμαι τορείαις διηκριβωμένον) εἱπόμην 
γεγοητευμένος, ὥσπερ αἱ γυναῖκες. ἀλλὰ νῦν ἀπηλ- 

λαγμένος ἐκείνων τῶν κενῶν δοξῶν καὶ κεκαϑαρ- 

5 μένος χρυσὸν μὲν καὶ ἄργυρον ὥσπερ τοὺς ἄλλους 

λίϑους περιορῶν ὑπερβαίνω., ταῖς δὲ σαῖς χλανίσι καὶ 

τάπησιν οὐδὲν ἂν μὰ 4{᾽ ἥδιον ἢ βαϑεῖ καὶ μαλϑακῷ 
-" Ἁ Ἃ 2 ΄, 3 ΄ Ἁ 

πηλῷ μεστὸς ὧν ἐγκατακλιϑείην ἀναπαυόμενος. τὰ 

ὃξ τοιαῦτα τῶν ἐπεισάκτων ἐπιϑυμιῶν οὐδεμία ταῖς 
ς , :] σι ΎΤ: 3 Ἁ Ἁ ᾿ἶ »" 
ἡμετέραις ἐνοικίζεται ψυχαῖς᾽ ἀλλὰ τὰ μὲν πλεῖστα 

ταῖς ἀναγκαίαις ὃ βίος ἡμῶν ἐπιϑυμίαις καὶ ἡδοναῖς 

διοικεῖται, ταῖς δ᾽ οὐκ ἀναγκαίαις ἀλλὰ φυσικαῖς 

μόνον οὔτ᾽ ἀτάκτως οὔτ᾽ ἀπλήστως ὁμιλοῦμεν. 
1. Καὶ ταύτας γε πρῶτον διέλϑωμεν. ἡ μὲν 990 

οὖν πρὺς τὰ εὐώδη καὶ κινοῦντα ταῖς ἀποφοραῖς 

τὴν ὄσφρησιν οἰχείως ἡδονὴ πρὸς τῷ τὸ ὄφελος καὶ 

1.8. δοὃν..58. 022 ἐμεμφόμην " 9 χλανίδοῦ 12 το- 
ρείαις Ἐ: τορείας 10. εἱπόμην ἘΣ καὶ εἱπόμην 19 ἴοι- 
ἴα886: ταῦτα μὲν δὴ τοιαῦτα᾽ τῶν δ᾽ ἐπεισάκτων οοἰθ. 
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προῖχα καὶ ἁπλοῦν ἔχειν ἅμα χρείαν τινὰ συμβάλλεται 

τῇ διαγνώσει τῆς τροφῆς. ἡἣ μὲν γὰρ γλῶττα τοῦ 

γλυκέος καὶ δριμέος καὶ αὐστηροῦ γνώμων ἐστί τὲ 

καὶ λέγεται. ὅταν τῷ γευστικῷ προσμιγέντες οἵ 
χυμοὶ σύγχυσίν τινα λάβωσιν" ἡ δ᾽ ὄσφρησις ἡμῶν 

πρὸ τῶν χυμῶν γνώμων οὖσα τῆς δυνάμεως ἑκάστου 

πολὺ τῶν βασιλικῶν προγευστῶν σδκεπτικώτερον 

διαισϑανομένη. τὸ μὲν οἰκεῖον εἴσω παρίησι τὸ δ᾽ 

ἀλλότριον ἀπελαύνει καὶ οὐκ ἐᾷ ϑιγεῖν οὐδὲ λυπῆσαι 

τὴν γεῦσιν ἀλλὰ διαβάλλει καὶ κατηγορεῖ τὴν 

φαυλότητα πρὶν ἢ βλαβῆναι" τἄλλα δ᾽ οὐκ ἐνοχλεῖ, 
καϑάπερ ὑμῖν, τὰ ϑυμιάματα καὶ κινάμωμα καὶ 

νάρδους καὶ φύλλα καὶ καλάμους ᾿“ραβικούς, μετὰ 

δεινῆς τινος καὶ δευσοποιοῦ φαρμακίδος τέχνης, ἧ 

μυρεψικῆς ὄνομα, συνάγειν εἰς ταὐτὸ καὶ συμφαγεῖν 

ἀναγκάζουσα, χρημάτων πολλῶν ἡδυπάϑειαν ἄνανδρον 

καὶ κορασιώδη καὶ πρὸς οὐδὲν οὐδαμῶς χρήσιμον 
ὠνουμένους. ἀλλὰ καίπερ οὖσα τοιαύτη διέφϑαρκεν 
οὐ μόνον πάσας γυναῖκας ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν 

ἤδη τοὺς πλείστους. ὡς μηδὲ ταῖς αὑτῶν ἐθέλειν 

συγγίγνεσθαι γυναιξίν. εἰ μὴ μύρων ὑμῖν ὀδωδυῖαι 

καὶ διαπασμάτων εἰς ταὐτὸ φοιτῷεν. ἀλλὰ χάπρους 

τε σύες καὶ τράγους αἶγες καὶ τἄλλα ϑήλεα τοὺς 

συννόμους αὐτῶν ταῖς ἰδίαις ὀσμαῖς ἐπάγεται, 

δρόσου τε καϑαρᾶς καὶ λειμώνων ὀδωδότα καὶ χλόης 
συμφέρεται πρὸς τοὺς γάμους ὑπὸ κοινῆς φιλο- 

4 γευστικῶ Μ: γνωστικῷ 12 ΘαΘΡηθσιβ: κιψνάμωμα 
1ὅ μυρεψικῇ 10. συνάπτειν --- καὶ συμφοιτᾶν ἀναγκά- 
ξουσι --- ὠνουμένοις 10, ονῦ, συμφυρᾶν γο] συμφύρειν 
28 ": τὰ ἄλλα 

μ᾿ 0 

- ὅ 
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φροσύνης, οὐχὶ ϑρυπτόμεναι μὲν αἵ ϑήλειαι καὶ 

προϊσχόμεναι τῆς ἐπιϑυμίας ἀπάτας καὶ γοητείας 

καὶ ἀρνήσεις, οἵ δ᾽ ἄρρενες ὑπ᾽ οἴστρου καὶ μαρ- 

γότητος ὠνούμενοι μισϑῶν καὶ πόνου καὶ λατρείας 

τὸ τῆς γενέσεως ἔργον, ἄδολον δὲ σὺν καιρῷ καὶ 
ἄμισϑον ᾿ἀφροδίτην μετιόντεο. ἣ καϑ'᾿ ὥραν ἔτους 

ὥσπερ φυτῶν βλάστην ἐγείρουσα τῶν ζῴων τὴν 

ἐπιϑυμίαν εὐθὺς ἔσβεσεν. οὔτε τοῦ ϑήλεος προσ- 

ιεμένου μετὰ τὴν κύησιν οὔτε πειρῶντος ἔτι τοῦ 

ἄρρενος. οὕτω μικρὰν ἔχει καὶ ἀσϑενῆ τιμὴν ἡ ἡδονὴ 

παρ᾽ ἡμῖν τὸ δ᾽ ὅλον ἡ φύσις. ὅϑεν οὔτ᾽ ἄρρενος 
πρὸς ἄρρεν οὔτε ϑήλεος πρὸς ϑῆλυ μῖξιν αἵ τῶν 

ϑηρίων ἐπιϑυμίαι μέχρι γε νῦν ἐνηνόχασιν. ὑμῶν 
δὲ πολλὰ τοιαῦτα τῶν σεμνῶν καὶ ἀγαϑῶν" ἐῶ γὰρ 

τοὺς οὐδενὸς ἀξίους᾽ ὁ δ᾽ ᾿Ζγαμέμνων τὴν Βοιω- 

τίαν ἐπῆλϑε κυνηγετῶν τὸν ἄώργυννον ὑποφεύγοντα 

καὶ καταψευδόμενος τῆς ϑαλάσσης καὶ τῶν πνευ- 

μάτων, εἶτα καλὸν καλῶς ἑαυτὸν βαπτίζων εἰς τὴν 

Κωπαΐδα λίμνην, ὡς αὐτόϑι κατασβέσων τὸν ἔρωτα 

καὶ τῆς ἐπιϑυμίας ἀπαλλαξόμενος. ὃ δ᾽ ἩΗρακλῆς 

ὁμοίως ἑταῖρον ἀγένειον ἐπιδιώκων ἀπελείφρϑη τῶν 
ἀριστέων καὶ προύδωχε τὸν στόλον" ἐν ὁὲ τῇ ϑόλῳ 
τοῦ Πτῴου ᾿“πόλλωνος λαϑών τις ὑμῶν ἐνέγραψεν 

“᾿Αχιλλεὺς καλός ἤδη τοῦ ᾿Δχιλλέως υἱὸν ἔχοντος" 
Ν Ἁ, Ψ ’ 3 Ἁ 

5 καὶ τὰ γράμματα πυνϑάνομαι διαμένειν. ἀλεχτρυὼν 

δ᾽ ἀλεχτρυόνος ἐπιβαίνων, ϑηλείας μὴ παρούσης, 

χαταπίμπραται ξωός. μάντεώς τινος ἢ τερασκόπου 

ὅ ἄδουλον ἢ ῬΥΟΌΔΌΙΙἑοΥ ΤΟΣ Σ 12 αἴ Μ: εἶναι 
160 Ἄργυννον Ἰαππούϊαβ: ἀργαῖον 

Ὠ 

Ε 
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ὠέγα καὶ δεινὸν ἀποφαίνοντος εἶναι τὸ γιγνόμενον. 

οὕτω καὶ παρ᾽ αὐτῶν ἀνωμολόγηται τῶν ἀνθρώπων, 
ὅτι μᾶλλον τοῖς ϑηρίοις σωφρονεῖν προσήκει καὶ 
ὠὴ παραβιάξεσϑαι ταῖς ἡδοναῖς τὴν φύσιν. τὰ δ᾽ 
ἐν ὑμῖν ἀκόλαστα οὐδὲ τὸν νόμον ἔχουσα σύμμαχον 

ἣ φύσις ἐντὸς ὅρων χαϑείργνυσιν ἀλλ᾽ ὥσπερ ὑπὸ 
ῥεύματος ἐχφερόμενα πολλαχοῦ ταῖς ἐπιϑυμίαις 
δεινὴν ὕβριν καὶ ταραχὴν καὶ σύγχυσιν ἐν τοῖς 

ἀφροδισίοις ἀπεργάζεται τῆς φύσεως. καὶ γὰρ αἰγῶν 

ἐπειράϑησαν ἄνδρες καὶ ὑῶν καὶ ἵππων μιγνύμενοι 
991 χαὶ γυναῖκες ἄρρεσι ϑηρίοις ἐπεμάνησαν" ἐκ γὰρ 

Β 

τῶν τοιούτων γάμων ὑμῖν Μινώταυροι καὶ Αἰγίπανες, 

ὡς δ᾽ ἐγώμαι χαὶ Σφίγγες ἀναβλαστάνουσι καὶ 
Κένταυροι. καίτοι διὰ λιμόν ποτ᾽ ἀνθρώπου καὶ 
κύων ἔφαγεν ὑπ’ ἀνάγκης καὶ ὕρνις ἀπεγεύσατο" 
πρὸς δὲ συνουσίαν οὐδέποτε ϑηρίον ἐπεχείρησεν 

το ο χρήσασϑαι. ϑηρία δ᾽ ἄνϑρωποι καὶ πρὸς 
ταῦτα καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ καϑ' ἡδονὰς βιάζονται 

καὶ παρανομοῦσιν. 

8. Οὕτω δὲ φαῦλοι καὶ ἀκρατεῖς περὶ τὰς εἰρη- 
μένας ἐπιϑυμίας ὄντες ἔτι μᾶλλον ἐν ταῖς ἀναγκαίαις 

ἐλέγχονται πολὺ τῷ' σωφρονεῖν ἀπολειπόμενον τῶν 

ϑηρίων. αὗται δ᾽ εἰσὶν αἱ περὶ βοῶσιν καὶ πόσιν" 
ὧν ἡμεῖς μὲν τὸ ἡδὺ μετὰ χρείας τινὸς ἀεὶ λαμβάνο- 
μεν᾽ ὑμεῖς δὲ τὴν ἡδονὴν μᾶλλον ἢ τὸ κατὰ φύσιν 5. 
τῆς τροφῆς διώκοντες ὑπὸ πολλῶν καὶ μακρῶν κολά- 

ξεσϑὲ νοσημάτων, ἅπερ ἔκ μιᾶς πηγῆς ἐπαντλούμενα 

21 Ὑ: ἀπαντλούμενον 
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τῆς πλησμονῆς τοῖς σώμασι παντοδαπῶν πνευ- 

μάτων καὶ δυσκαϑάρτων ὑμᾶς ἐμπίπλησι. πρῶτον 

μὲν γὰρ ἑκάστῳ γένει ζώου μία τροφὴ σύμφυλός 
ἐστι. τοῖς μὲν πόα τοῖς δὲ δίξζα τις ἢ καρπός" ὅσα 
ὃὲ σαρχοφαγεῖ, πρὸς οὐδὲν ἄλλο τρέπεται βορᾶς 
εἶδος οὐδ᾽ ἀφαιρεῖται τῶν ἀσϑενεστέρων τὴν τροφήν᾽ 
ἀλλ᾽ ἐᾷ νέμεσϑαι καὶ λέων ἔλαφον καὶ λύκος πρό- 

βατον ἣ πέφυκεν. ὁ δ᾽ ἄνϑρωπος ἐπὶ πάντα ταῖς Ὁ 
ἡδοναῖς ὑπὸ λαιμαργίας ἐξαγόμενος καὶ πειρώμενος 

πάντων καὶ ἀπογευόμενος, ὡς οὐδέπω τὸ πρόσφορον 

χαὶ οἰχεῖον ἐγνωκώς, μόνος γέγονε τῶν ὄντων 

παμφάγον. καὶ σαρξὶ χρῆται πρῶτον ὑπ᾽ οὐδεμιᾶς 
ἀπορίας οὐδ᾽ ἀμηχανίας, ᾧ πάρεστιν ἀεὶ καϑ’ ὥραν 
ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις ἀπὸ φυτῶν καὶ σπερμάτων τρυγῶντι 
καὶ λαμβάνοντι καὶ δρεπομένῳ μὴ κάμνειν διὰ 

πλῆϑος" ἀλλ᾽ ὑπὸ τρυφῆς καὶ κόρου τῶν ἀναγκαίων 

βοώσεις ἀνεπιτηδείους καὶ οὐ χαϑαρὰς σφαγαῖς 

ζῴων μετερχόμενος πολὺ τῶν ἀγριωτάτων ϑηρίων 

ὠμότερον. αἷμα μὲν γὰρ καὶ φόνος καὶ σάρκες 
ἰχκτίνῳ κχαὶ λύχῳ καὶ δράκοντι σιτίον οἰκεῖον, 1) 

ἀνθρώπῳ δ᾽ ὄψον ἐστίν. ἔπειτα παντὶ γένει χρώμε- 

νος οὐχ ὡς τὰ ϑηρία τῶν πλείστων ἀπέχεται, ὀλίγοις 
δὲ πολεμεῖ διὰ τὴν τῆς τροφῆς ἀνάγκην" ἀλλ᾽ οὔτε 
τι πτηνὸν οὔτε νηχτόν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὔτε χερσαῖον 

5 ἐκπέφευγε τὰς ἡμέρους δὴ λεγομένας ὑμῶν καὶ φι- 

λοξένους τραπέζας. 

10 μονονοὺ κάμνειν ἢ 10 γϑύρῳ ἀλλ᾽ ὑπὸ τρυφῆς -- 
μετερχόμενος --- ὠμότερον οομυπροπᾶδ οὑπὶ ὑπ᾿ οὐδεμιᾶς 
ἀπ. οὐδ᾽ ἀμηχανίας νἱάθηΐαν 19 μὲν] οἴῃ, ΠΊ6] 

ῬΙαίασομί Μογα]α, ΚΟ]. ΥἹ. Ἷ 
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9, Εἶεν" ἀλλ᾽ ὄψοις χρῆσϑε τούτοις ἐφηδύνοντες 
τὴν τροφήν τί οὖν ἐπ᾽ αὐτὰ ταῦτα ὃ" φῶντας; ἀλλ᾽ 
ἣ τῶν ϑηρίων φρόνησις τῶν μὲν ἀχρήστων καὶ 

ματαίων τεχνῶν οὐδεμιᾷ χώραν δίδωσι" τὰς δ᾽ 

ἀναγκαίας οὐκ ἐπεισάκτους παρ᾽ ἑτέρων οὐδὲ μισϑοῦ 5 
Ε διδαχτὰς οὐδὲ χολλῶσα μελέτῃ καὶ συμπηγνύουσα 
γλίσχρως τῶν ϑεωρημάτων ἕχαστον πρὸς ἕχαστον 
ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἐξ αὑτῆς οἷον ἰϑαγενεῖς καὶ συμφύτους 

ἀναδίδωσι. τοὺς μὲν γὰρ Αἰγυπτίους πάντας ἰατροὺς 

ἀκούομεν εἶναι, τῶν δὲ ξῴώων ἕκαστον οὐ μόνον το 
πρὸς ἴασιν αὐτότεχνόν ἐστιν ἀλλὰ χαὶ πρὸς δια- 

τροφὴν καὶ πρὸς ἀλκὴν ϑήραν τε καὶ φυλακὴν καὶ 
μουσικῆς ὅσον ἑκάστῳ προσήκει κατὰ φύσιν. παρὰ 
τίνος γὰρ ἡμεῖς ἐμάϑομεν νοσοῦντες ἐπὶ τοὺς ποτα- 

μοὺς χάριν τῶν καρκίνων βαδίέξειν; τίς δὲ τὰς τ 

χελώνας ἐδίδαξε τῆς ἔχεως φαγούσας τὴν ὀρίγανον 

ἐπεσϑίειν" τὰς δὲ Κρητικὰς αἶγας, ὅταν περιπέσωσι 
Ε τοῖς τοξεύμασι, τὸ δίκταμνον διώκειν, οὗ βρωϑέντος 

ἐκβάλλουσι τὰς ἀκίδας; ἂν γὰρ εἴπῃς, ὅπερ ἀληϑές 

ἐστι, τούτων διδάσκαλον εἶναι τὴν φύσιν, εἰς τὴν 90 
κυριωτάτην καὶ σοφωτάτην ἀρχὴν ἀναφέρεις τὴν 

τῶν ϑηρίων φρόνησιν: ἣν εἰ μὴ λόγον οἴεσϑε δεῖν 

μηδὲ φρόνησιν καλεῖν, ὥρα σχοπεῖν ὄνομα κάλλιον 

αὐτῇ καὶ τιμιώτερον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ δι᾿ ἔργων 

ἀμείνονα καὶ ϑαυμασιωτέραν παρέχεται τὴν δύναμιν" 55 

ῶ 1840. 60 ἔογϑ 110. ἴῃ Ε. [Ιῃη φῶντας Ἰαΐογο τρυφῶντας 
τη] οογΐατη τἱᾶ. οὗ, Ρ. 9984. 99ὅ.. 990. Οδέογω ὑδτηθη 
ἀαοΙηΟ40 γοβϑγοϊθηᾶδ βιηὺ 58.115 ἱποθυΐαση. Τοηΐαν!: ἐπ᾿ αὐτὰ 
ταῦτα φέρεσϑε (τ6] ἑτέρων ὄψων δεῖσϑε 6Χ Ρ. 99ὅ 0) μιαιφονέίᾳ 
τρυφῶντες νἱᾶ. ϑγιη 001. 6 ὙΥ: μελέτη 24 Ν: τιμιώτατον 
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οὐκ ἀμαϑὴς οὐδ᾽ ἀπαίδευτος. αὐτομαϑὴς δέ τις 993 
μᾶλλον οὖσα καὶ ἀπροσδεής, οὐ δι᾿ ἀσϑένειαν ἀλλὰ 
ῥώμῃ καὶ τελειότητι τῆς κατὰ φύσιν ἀρετῆς, χαίρειν 

ἐῶσα τὸν παρ᾽ ἑτέρων διὰ μαϑήσεως τοῦ φρονεῖν 

ἐ συνερανισμόν. ὅσα γοῦν ἄνθρωποι τρυφῶντες ἢ 
παίζοντες εἰς τὸ μανϑάνειν καὶ μελετᾶν ἄγουσι, 

τούτων ἡ διάνοια καὶ παρὰ φύσιν τοῦ σώματος καὶ 
περιουσίᾳ συνέσεως ἀναλαμβάνει τὰς μαϑήσεις. ἐῶ 
γὰρ ἰχνεύειν σκύλακας καὶ βαδίξειν ἐν δυϑμῷ πώλους 

τὸ μελετῶντας. ἀλλὰ κόρακας διαλέγεσϑαι καὶ κύνας 
ὥλλεσϑαι διὰ τροχῶν περιφερομένων. ἵπποι δὲ καὶ Β 

βόες ἐν ϑεάτροις κατακλίσεις καὶ χορείας καὶ στάσεις 

παραβόλους καὶ κινήσεις οὐδ᾽ ἀνϑρώποις πάνυ 

ῥαδίας ἀκριβοῦσιν ἐκδιδασκόμενοι καὶ μνημονεύοντες 

ι εὐμαϑείας ἐπίδειξιν εἰς ἄλλο οὐδὲν οὐδαμῶς χρήσιμον 
ἔχουσιν. εἰ δ᾽ ἀπιστεῖς ὅτι τέχνας μανϑάνομεν, 
ἄκουσον ὅτι καὶ διδάσκομεν. αἵ τε γὰρ πέρδικες 

ἐν τῷ προφεύγειν τοὺς νεοττοὺς ἐϑίζουσιν ἀπο- 

κρύπτεσϑαι καὶ προΐσχεσϑαι βῶλον ἀνϑ᾽ ἑαυτῶν 

90 τοῖς ποσὶν ὑπτίους ἀναπεσόντας᾽ καὶ τοῖς πελαρ- 

γιδεῦσιν ὁρᾷς ἐπὶ τῶν τεγῶν ὡς οἵ τέλειοι παρόντες 
ἀναπειρωμένοις ὑφηγοῦνται τὴν πτῆσιν. αἵ δ᾽ ἀηδόνες 
τοὺς νεοσσοὺς προδιδάσκουσιν ἄδειν᾽ οἵ δὲ ληφϑέντες 

ἔτι νήπιοι καὶ τραφέντες ἐν χερσὶν ἀνθρώπων χεῖρον 

95 ἄδουσιν, ὥσπερ πρὸ ὥρας ἀπὺ διδασκάλου γεγονότες. 

ἯῈ καταδὺς δ᾽ εἰς τουτὶ τὸ σῶμα ϑαυμάξω τοὺς 

1 καὶ) 461. Βα 11 [οτί. περιφερομένων; 1 εἰς ὟὟ : ὡς 
16 ἔχουσαν ἰάθη 19: ὧνθ᾽} βου. υἱᾶ; ἄνω οἷ Ῥ. 9710 
20 Ἰἰᾶο, Ἰπά!οαγῦ ΜΘ 10. δ᾽] οἴχῃ. τηθὶ 

7Ὲ 
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λόγους ἐκείνους, οἷς ἀνεπειϑόμην ὑπὸ τῶν σοφιστῶν 
ΡΒ. 9 ΄ 2 Ἁ 9 , , 

ἄλογα καὶ ἀνόητα πάντα πλὴν ἀνθρώπου νομίζειν. 

10. ΟΖ. Νῦν μὲν οὖν. ὦ Γρύλλε, μεταβέβλησαι 

σύ, καὶ τὸ πρόβατον λογικὸν ἀποφαίνεις καὶ τὸν ὄνον: 
ΓΡ, Αὐτοῖς μὲν οὖν τούτοις, ὦ βέλτιστε Ὀδυσσεῦ, 

μάλιστα δεῖ τεκχμαίρεσϑαι τὴν τῶν ϑηρίων φύσιν, 

ὡς λόγου καὶ συνέσεως οὐκ ἔστιν ἄμοιρος. ὡς γὰρ 

οὐκ ἔστι δένδρον ἕτερον ἑτέρου μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον 

ἄψυχον, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἔχει πάντα πρὸς ἀναισϑησίαν" 

οὐδενὶ γὰρ αὐτῶν ψυχῆς μέτεστιν᾽ οὕτως οὐκ ἂν 
Ὁ 7 - [ῳ ΣΎ "Ἥ » 2 ΄ ἐδόκει ξῷον ἕτερον ἑτέρου τῷ φρονεῖν ἀργότερον 
5 

εἶναι καὶ δυσμαϑέστερον. εἰ μὴ πάντα λόγου καὶ 

συνέσεως. ἄλλα δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ἄλλων πῶς 
- 2 3 ἈΝ ϑ Ψ; »} , Α 

μετεῖχεν. ἐννόησον δ᾽ ὅτι τὰς ἐνίων ἀβελτερίας καὶ 

βλακείας ἐλέγχουσιν ἑτέρων πανουργίαι καὶ δριμύ- 
τητες, ὅταν ἀλώπεκι καὶ λύκῳ καὶ μελίττῃ παραβάλῃς 
ὄνον καὶ πρόβατον" ὥσπερ εἰ σαυτῷ τὸν Πολύφημον 
ἢ τῷ πάππῳ σου τῷ Αὐτολύκῳ τὸν Κορίνϑιον ἐκεῖνον 
Ὅμηρον. οὐ γὰρ οἶμαι ϑηρίου πρὸς ϑηρίον ἀπό- 

53 ’ [κς ΒΩ 3 τ -" 
στασιν εἶναι τοσαύτην, ὅσον ἄνϑρωπος ἀνθρώπου τῷ 

φρονεῖν καὶ λογίξεσϑαι καὶ μνημονεύειν ἀφέστηκεν. 

ΟΖ. ᾽4λλ᾽ ὕρα, Γρύλλε, μὴ δεινὸν ἢ καὶ βίαιον 
ἀπολιπεῖν λόγον, οἱς οὐκ ἐγγίγνεται ϑεοῦ νόησις. 

ΓΡ Εἶτά σε μὴ φῶμεν, ὦ Ὀδυσσεῦ. σοφὸν 
οὕτως ὄντα καὶ περιττὸν Σισύφου γεγονέναι; ἘΞ 

1 ὡς γὰρ ὟὟἥἠ : ὥσπερ 117 πρόβατον] πρόβατον καὶ 
κηφῆναϑ 18 τὸν Κορίνϑιον ἐκεῖνον Ὅμηρον] τὸν Κόροιβον 
2 - χ ᾿ ι 
ἐκεῖνον τὸν μωρὸν Ηδαυρύϊαβ 6011]. Ζθῃο. 4, ὅ8. ΤῬ ὑαθύυν 
Ὅμηρον αὖ Ἠομηθιβ πἴο ἃῸ ΗομιθιῸ ροθία αϊβυϊποιδίαν. 
οὗ ἴαο, βίαυπογαπῦ Μ οὐ Χ 
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ΠΕΡῚ ΣΑΡΚΟΦΑΓῚΑΣ 998 

ΛΟΓῸΣ Α΄. 

1. ᾿Ζ4λλὰ σὺ μὲν ἐρωτᾷς τίνι λόγῳ Πυϑαγόρας 

ἀπείχετο σαρχοφαγίας, ἐγὼ δὲ ϑαυμάξω καὶ τίνι 

πάϑει καὶ ποίᾳ ψυχῇ ἢ λόγῳ ὃ πρῶτος ἄνθρωπος Β 
ἥψατο φόνου στόματι καὶ τεϑνηκότος ζῴου χείλεσι 
προσήψατο σαρκός᾽ καὶ νεκρῶν σωμάτων χαὶ ἑώλων 
προϑέμενος τραπέζας ὄψα καὶ τρυφὰς καὶ προσέτι 

εἰπεῖν τὰ μικρὸν ἔμπροσϑεν βρυχώμενα μέρη καὶ 

φϑεγγόμενα καὶ κινούμενα καὶ βλέποντα πῶς ἡ 

ὄψις ὑπέμεινε τὸν φόνον σφαζομένων δερομένων 

διαμελιζομένων, πῶς ἣ ὄσφρησις ἤνεγκε τὴν ἀπο- 

φοράν᾽ πῶς τὴν γεῦσιν οὐκ ἀπέτρεψεν ὃ μολυσμὸς 

ἑλκῶν ψαύουσαν ἀλλοτρίων καὶ τραυμάτων ϑανασίμων 

χυμοὺς καὶ ἰχῶρας ἀπολαμβάνουσαν. 

ἑεἷρπον μὲν ῥινοί, κρέα δ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖς ἐμεμύκει 

ὀπταλέα τε καὶ ὠμά, βοῶν δ᾽ ὡς γίγνετο φωνή" 

τοῦτο πλάσμα καὶ μῦϑός ἐστι, τὸ δέ γε δεῖπνον 
ἀληϑῶς τερατῶδες, πεινῆν τινα τῶν μυχωμένων 

1 ἕώλων Ἠογνοτᾶρπθε: εἰδώλων 10. καὶ νεκρῶν --- 
καὶ προσέτι εἰπεῖν] ὡς νεκρῶν --- προσεπειπεὶῖν 9 μέρη] 
ΟΟΥΥ, νἱ, μέλη 1 ἀναλαμβάνουσαν Ν 10 Ηοῃ. μ 39ῦ 
18 τοῦτο μὲν κὶ 19 πεινῆν Ἔ: πεινᾶν 

σ 



102 ΠΕ 5 ΟΑΛΉΝΙΌΝΜ 

ἔτι, καὶ διδάσκοντα ἀφ᾽ ὧν δεῖ τρέφεσϑαι ζώντων 

ἔτι χαὶ λαλούντων, καὶ διαταττόμενον ἀρτύσεις 

τινὰς καὶ ὀπτήσεις καὶ παραϑέσεις᾽ τούτων ἔδει 

ζητεῖν τὸν πρῶτον ἀρξάμενον οὐ τὸν ὀψὲ παυσά- 
μενον. 

2, Ἢ τοῖς μὲν πρώτοις ἐκείνοις ἐπιχειρήσασι 

σαρχοφαγεῖν τὴν αἰτίαν ἂν εἴποι τις πᾶσαν εἶναι 
τὴν ἀπορίαν᾽ οὐ γὰρ ἐπιϑυμίαις ἀνόμοις συνδιάγοντες 

οὐδ᾽ ἐν περιουσίᾳ τινὶ ἀναγκαίων ὑβρίσαντες εἰς 

ἡδονὰς παρὰ φύσιν ἀσυμφύλους ἐπὶ ταῦτ᾽ ἦλϑον᾽" 
ἀλλ᾽ εἴποιεν ἂν αἴσϑησιν ἐν τῷ παρόντι καὶ φωνὴν 
λαβόντες" ὦ μακάριοι καὶ ϑεοφιλεῖς οἱ νῦν ὄντες 

ὑμεῖς οἷον βίου λαχόντες αἰῶνα καρποῦσϑε καὶ 

νέμεσϑε κλῆρον ἀγαϑῶν ἄφϑονον, ὅσα φύεται ὑμῖν; 

ὅσα τρυγᾶται; ὅσον πλοῦτον ἐκ πεδίων, ὅσας ἀπὸ 

φυτῶν ἡδονὰς δρέπεσϑαι πάρεστιν; ἔξεστιν ὑμῖν καὶ 

τρυφᾶν μὴ μιαινομένοις. ἡμᾶς δὲ σκυϑοωπότατον 

χαὶ φοβερώτατον ἐδέξατο βίου καὶ χρόνου μέρος. 
εἰς πολλὴν καὶ ἀμήχανον ἐκπεσόντας ὑπὸ τῆς πρώτης 

γενέσεως ἀπορίαν" ἔτι μὲν οὐρανὸν ἔκρυπτεν ἀήρ, : 
καὶ ἄστρα ϑολερῷ καὶ δυσδιαστατοῦντι πεφυρμένα 
ς “" Ν )] Ν ;, 3 , Ξ “ θυ 
ὑγρῷ καὶ πυρὶ καὶ ζάλαις ἀνέμων" οὔπω δ΄ ἥλιος 

ἵδρυτο ἀπλανῆ καὶ βέβαιον 

1 καὶ διδάσκοντα] ἐκδιδάσκονταῦ 2 ἔογῦ. ἢ δια- 
ταττόμενον ἁαὖὺ διατ. δ᾽ 8 τούτων Τυχηθθαβ: τοῦτον 
ἴ εἴποι τις πᾶσαν εἶναι ἕ: εἴποι πᾶσαν καὶ 9 τινὶ τῶν 
ἀναγκαίων ΒΘΗΒΘΙΘσαΒ 10. τηϑ]τη ἐξυβρίσαντες 10 ἀσυμ- 
φύλους παρὰ φύσιν Ἠθυνογάθητυ5 21 ΟοΥΥ. νἱᾶ. δια- 
στακτοῦντι 28 ἀπλανῆ] οὐδ᾽ ἁπλανῇ 

10 

15 
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ἔχων δρόμον ἠὼ 

καὶ δύσιν ἔκρινεν, περὶ δ᾽ ἤγαγεν αὖϑις ὀπίσσω 
χκαρποφόροισιν ἐπιστέψας κάλυκος στεφάνοισιν 

ὥρας" γῆ δ᾽ ὕβριστο᾽ ᾿ς 

5 ποταμῶν ἐχβολαῖς ἀτάκτοις, καὶ πολλά “λίμναισιν 

ἄμορφα᾽ καὶ πηλοῖς βαϑέσι καὶ λόχμαις ἀφόροις καὶ 
ὕλαις ἐξηγρίωτο᾽ φορᾶς δ᾽ ἡμέρων καρπῶν καὶ 

τέχνης ὄργανον οὐδὲν οὐδὲ μηχανὴ σοφίας" ὁ δὲ 
λιμὸς οὐκ ἐδίδου χρόνον οὐδ᾽ ὥρας ἐτησίους σπόρος 

το οὐχ ὧν τότ᾽ ἀνέμενε. τί ϑαυμαστόν, εἰ ξώων Ε 

ἐχρησάμεϑα σαρξὶ παρὰ φύσιν, ὅτ᾽ ἰλὺς ἠσϑίετο 

χαὶ φλοιὸς ἐβρώϑη ξύλου, καὶ ἄγρωστιν εὑρεῖν 
βλαστάνουσαν ἢ φλεώ τινα ῥίζαν εὐτυχὲς ἦν; 

βαλάνου δὲ γευσάμενοι καὶ φαγόντες ἐχόρευσαν ὑφ᾽ 

ιὸ ἡδονῆς περὶ δρῦν τινα καὶ φηγόν, ξείδωρον καὶ 
μητέρα καὶ τροφὸν ἀποκαλοῦντες" ἐκείνην ὃ τότε 
βίος ἑορτὴν ἔγνω, τὰ δ᾽ ἄλλα φλεγμονῆς ἦν ἅπαντα 994 

μεστὰ καὶ στυγνότητος. ὑμᾶς δὲ τοὺς νῦν τίς 

λύσσα καὶ τίς οἶστρος ἄγει πρὸς μιαιφονίαν. οἷς 

20 τοσαῦτα περίεστι τῶν ἀναγκαίων; τί καταψεύδεσϑε 

τῆς γῆς ὡς τρέφειν μὴ δυναμένης; τί τὴν ϑεσμοφόρον 

ἀσεβεῖτε ΖΦήμητρα καὶ τὸν ἡμερίδην καὶ μειλίχιον 

1 ἔχων δρόμον --- --- ὕβριστο] ἴῃ νϑυβαβ αἰϊδίϊηχιῦ ὙΥ 
ἘΠΩΡΘ400118 6886 5 Βρ1οᾶηΒ 2. ἤγαγεν] ἦγέ κενὴ δὃὅ πολλὰ] 
τὰ πολλὰ 9 ὥρας ἢ: ὥραις 10 οὐκ ὧν ΠΌΘΌΠΘΙΙΙΒ 
11 ὅτ᾽ ἰλὺς} ἴογύ. ὅτε δρῦς οἵ. ῬΒΙΠ]οδίγ. ΑΡΟΊ]ΟΗ. 8, Τ Ρ. 1602: 
(Δρκάδες) ἀγροικότατοι --- εἰσὶ --- τά τε ἄλλα καὶ τὸ γαστρί- 
ξεσϑαι τῶν δουῶν 12 ἐβρώϑη] 46]. Ηογνογάθαβ 18 φλεὼ 
5: φλοιοῦ 14 καὶ φαγόντες) 46]. ἨογνογάθπΒ 10 ἀνα- 
καλοῦντες ὟὟ“, ποη ΟΡι8 10. ἐκείνην ἰάθη: ἐκείνην ἣν 
18 τοὺς ὃ: πῶς 22. Βα] βῖι8: δήμητραν 
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αἰσχύνετε Ζιόνυσον. ὡς οὐχ ἱκανὰ παρὰ τούτων 

λαμβάνοντες; οὐκ αἰδεῖσϑε τοὺς ἡμέρους καρποὺς 

αἵματι καὶ φόνῳ μιγνύοντες; ἀλλὰ δράκοντας ἀγρίους 

καλεῖτε καὶ παρδάλεις καὶ λέοντας, αὐτοὶ δὲ μιαι!- 

φονεῖτε εἰς ὠμότητα καταλιπόντες ἐχείνοις οὐδέν" 

ἐκείνοις μὲν γὰρ ὃ φόνος τροφή, ὑμῖν δ᾽ ὄψον ἐστίν. 

ὃ. Οὐ γὰρ δὴ λέοντάς γ᾽ ἀμυνόμενοι καὶ λύκους 
ἐσθίομεν" ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐῶμεν, τὰ δ᾽ ἀβλαβῆ, καὶ 
χειροήϑη καὶ ἄκεντρα χαὶ νωδὰ πρὸς τὸ δακεῖν 

συλλαμβάνοντες ἀποκτιννύομεν, ἃ νὴ 4{α καὶ κάλλους 

ἕνεκα χαὶ χάριτος ἡ φύσις ἔοικεν ἐξενεγκεῖν. ἜΣ 

ὅμοιον ὡς εἴ τις τὸν Νεῖλον ὁρῶν πλημμυροῦντα 

καὶ τὴν χώραν ἐμπιπλάντα γονίμου καὶ καρποφόρου 
ῥεύματος μὴ τοῦτο ϑαυμάξοι τοῦ φερομένου. τὸ 

φυτάλμιον καὶ εὔκαρπον τῶν ἡμερωτάτων καὶ βιωφε- 

λεστάτων καρπῶν, ἀλλ᾽’ ἰδών που καὶ κρυκόδειλον 

ἐννηχόμενον καὶ ἀσπίδα κατασυρομένην καὶ μύας. 

ἄγρια ξῷα καὶ μιαρά. ταύτας λέγοι τὰς αἰτίας τῆς 

μέμψεως καὶ τῆς τοῦ πράγματος ἀνάγκης" ἢ νὴ 4 ία 
τὴν γῆν ταύτην καὶ τὴν ἄρουραν ἀποβλέψας ἐμ- 

πεπλησμένην ἡμέρων καρπῶν καὶ βρίϑουσαν ἀστα- 
χύων, ἔπειτα ὑποβλέψας που τοῖς ληίοις τούτοις καί 

πού τινος αἶρας στάχυν ἰδὼν καὶ ὀροβάγχην, εἶτ᾽ 

11 1840. 44. ΘΠΘΌμΘσαΒ 12 ὅμοιον ὡς εἴ τις κὲ] πογυχη 
οἰυβάθιῃ ΠῚ οχοουρύσση ραίαὺ ὙΥ, 56α δ]ίθησση ρούϊαβ 80 
Βᾶς αἀϊβραϊαϊομθ νυἱᾶ. 18 Ἠρυνογάθηυβ: ἐμπιπλῶντα 
1ὅ καὶ εὔκαρπον] 46]. 1άθῃηη 16 μύας] μυίας 8111 οοαά. 
18 τὰς] ἀ6]. Ἡθυνθγαθηαβ 19 καὶ] 844, ἐπιλανϑάνοιτο 
Ἰάθιη. καὶ ταύτην τοῦ πράγματος ἀνάγκην Ἦ 22 ἐπι- 
βλέψας ἨρΥνθυάθηυβ 28 ὀροβάγχην Χ: ὀριβάχην 

18 

20 
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ἀφεὶς ἐκεῖνα καρποῦσϑαι καὶ ληίζεσϑαι μέμφοιτο 
περὶ τούτων. τοιοῦτόν τι. καὶ λόγον ῥήτορος ὁρῶν 

ἐν δίκῃ τινὶ καὶ συνηγορίᾳ πληϑύοντα καὶ φερό- 
μενον ἐπὶ βοηϑείᾳ κινδύνων, ἢ νὴ 40 ἐλέγχῳ καὶ 
κατηγορίᾳ τολμημάτων καὶ ἀποδείξεων. δέοντα δὲ 
καὶ φερόμενον οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ λιτῶς. ἀλλ᾽ ὁμοῦ 
πάϑεσι πολλοῖς μᾶλλον δὲ παντοδαποῖς. εἰς ψυχὰς 

ὁμοίως πολλὰς καὶ ποικίλας καὶ διαφόρους τῶν 

ἀκροωμένων ἢ τῶν δικαζόντων, ἃς δεῖ τρέψαι καὶ 
μεταβαλεῖν ἢ νὴ 4ία πραῦναι καὶ ἡμερῶσαι καὶ 

καταστῆσαι᾽ εἶτα παρεὶς τοῦτο τοῦ πράγματος ὁρᾶν 

καὶ μετρεῖν τὸ φύλαιον καὶ ἀγώνισμα, παραρρήσεις 
ἐκλέγων, ἃς κατιὼν ὃ λόγος συγκατήνεγκε τῇ ῥύμῃ 

τῆς φορᾶς, συνεχπεσούσας χαὶ παρολισϑούσας τῷ 

λοιπῷ τοῦ λόγου. καὶ δημηγόρου τινὸς ὁρῶν. Ἔἢ 

4. ᾽4λλ᾽ οὐδὲν ἡμᾶς δυσωπεῖ, οὐ χρόας ἀνθηρὸν 
εἶδος, οὐ φωνῆς ἐμμελοῦς πιϑανότης, οὐ πανουργία 

ψυχῆς, οὐ τὸ χαϑάριον ἐν διαίτῃ καὶ περιττὸν ἐν 
συνέσει τῶν ἀϑλίων., ἀλλὰ σαρκιδίου μικροῦ χάριν 
ἀφαιρούμεϑα ψυχῆς ἥλιον, φῶς, τὸν τοῦ βίου χρόνον. 

ἐφ᾽’ ᾧ γέγονε καὶ πέφυκεν. εἶϑ᾽ ἃς φϑέγγεται καὶ 

διέτρισε φωνὰς ἀνάρϑρους εἶναι δοκοῦμεν. οὐ 

παραιτήσεις καὶ δεήσεις καὶ δικαιολογίας ἑκάστου 

1 Ηουνθγάθμιβ: μέμψοιτο 2 τοιοῦτόν τι] τί οὖν εἰ 
Ῥαϊαύϊπαβ (οὐ ἀθιηθ ὁρᾶς). τοιοῦτόν τι καὶ εἴ τις θεν ογ6- 
πὰ. τοιοῦτός τις Τὸ 8 καὶ συνηγορία) 46]. Ηουννογάθητ5β 
4 ἐλέγχῳ] «44. ἀποδείξεων Ἰάθηη καὶ μεστὸν ἀποδείξεων Νὰ 
θ καὶ φερόμενον) 46]. Ἡθυνγ ΘΓ 618 12 τὸ φύλαιον καὶ 
ἀγώνισμα) εἴ τι πυλαῖον ἔσχηκε τἀγώνισμαϑ Ὁ. παραρρή- 
σεις δ᾽ ῬαθΡΠΘΥιΒ 1ὅ 180. Δρροβαϊ Χ 21 ἐφ᾽ δ Βὶ 
22 5: διέτρεσε 

ῃ 

Ε 
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λέγοντος “οὐ παραιτοῦμαί σου τὴν ἀνάγκην ἀλλὰ 

τὴν ὕβοιν. ἵνα φάγῃς ἀπόκτεινον, ἵνα δ᾽ ἥδιον 
φάγῃς μή μ᾽ ἀναίρει.᾽ ὦ τῆς ὠμότητος" δεινὸν μέν 
ἐστι καὶ τιϑεμένην ἰδεῖν τράπεζαν ἀνθρώπων πλου- 

σίων νεκροκόσμοις χρωμένων μαγείροις καὶ ὀψοποιοῖς, 5 

δεινότερον δ᾽ ἀποκομιζομένην" πλείονα γὰρ τὰ λειπό- 
π μενα τῶν βεβρωμένων ἐστίν᾽ οὐκοῦν ταῦτα μάτην 

ἀπέϑανεν" ἕτεροι δὲ φειδόμενοι τῶν παρατεϑέντων 
οὐκ ἐῶσι τέμνειν οὐδὲ κατακόπτειν, παραιτούμενοι 

νεχρά, ζώντων δ᾽ οὐκ ἐφείσαντο. τ 
ὅ. "Ἄλογον γὰρ εἶναί φαμεν ἐκείνους λέγειν τοὺς 

ἄνδρας ἀρχὴν ἔχειν τὴν φύσιν" ὅτι γὰρ οὐκ ἔστιν 

ἀνθρώπῳ κατὰ φύσιν τὸ σαρχοφαγεῖν. πρῶτον μὲν 

ἀπὸ τῶν σωμάτων δηλοῦται τῆς κατασκευῆς. οὐδενὶ 

γὰρ ἔοικε τὸ ἀνθρώπου σῶμα τῶν ἐπὶ σαρκοφαγέᾳ τὸ 
99ὅ γεγονότων, οὐ γρυπότης χείλους, οὐκ ὀξύτης ὄνυχος, 

οὐ τραχύτης ὀδόντος πρόσεστιν, οὐ κοιλίας εὐτονία 

καὶ πνεύματος ϑερμότης, τρέψαι καὶ κατεργάσασϑαι 
δυνατὴ τὸ βαρὺ καὶ κρεῶδες᾽ ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ἡ φύσις 

τῇ λειότητι τῶν ὀδόντων καὶ τῇ σμικρότητι τοῦ 30 

στόματος καὶ τῇ μαλακότητι τῆς γλώσσης καὶ τῇ 
πρὸς πέψιν ἀμβλύτητι τοῦ πνεύματος ἐξόμνυται τὴν 

σαρχοφαγίαν. εἰ δὲ λέγεις πεφυκέναι σεαυτὸν ἐπὶ 

τοιαύτην ἐδωδήν, ὃ βούλει φαγεῖν πρῶτον αὐτὸς 

ἀπόκτεινον, ἀλλ᾽ αὐτὸς διὰ σεαυτοῦ, μὴ χρησόμενος 55. 

χοπίδι μηδὲ τυμπάνῳ τινὶ μηδὲ πελέκει" ἀλλά, ὡς 

10 νεκρὰ ὟὟὙ : κρέα 11 ἄλογον γὰρ εἶναί φαμεν ἕ: ἀλλ᾽ 
ἄγε παρειλήφαμεν 18 τρέψαι] πέψαι Οονοίαβ, ποῖ ΟΡὰΒ 
20 τυμπάνῳ] τυπάνῳ ἢ κυπάνῳ (510) δα]τπαβίαβ. τυκάνῃ ΝΜ. 
Μαῖα τυπάδι 
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λύκοι καὶ ἄρκτοι καὶ λέοντες αὐτοὶ ὅσα ἐσϑίουσι ΟΣ ΗΣ 
ουσιν, ἄνελε δήγματι βοῦν ἢ στόματι σῦν. ἢ ἄρνα ἢ Β 

λαγωὸν ππτ το καὶ φάγε προσπεσὼν ἔτι ξῶντος. 
ὡς ἐκεῖνα. εἰ δ᾽ ἀναμένεις νεκρὸν γενέσϑαι τὸ αἰσϑό- 

5 μενον καὶ δυσωπεῖ σὲ παροῦσα ψυχὴ ἀπολαύειν τῆς 

σαρκός, τί παρὰ φύσιν ἐσϑίεις τὸ ἔμψυχον; ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἄψυχον ἄν τι ἔγοι “καὶ ὸν οἷόν ἐσ χ ς φάγοι καὶ νεκρὸν οἷόν ἐστιν. 
ἀλλ᾽ ἕψουσιν ὀπτῶσι μεταβάλλουσι διὰ πυρὸς καὶ 
φαρμάκων, ἀλλοιοῦντες καὶ τρέποντες καὶ σβεννύοντες 
ς 4 ΄ "" ΄ 2 ς - 3 τὼ ἡδύσμασι μυρίοις τὸν φόνον, ἵν᾽ ἡἣ γεῦσις ἐξαπατη- 

ϑεῖσα προσδέξηται τἀλλότριον. καίτοι χάριέν γε τὸ 
-“ 4 .«“ ᾽ 4 2 ω ἤ 

τοῦ Μάκωνος, ὃς ἰχϑύδιον ἐν πανδοκείῳ πριάμενος 

τῷ πανδοκεῖ σχευάσαι παρέδωκεν αἰτοῦντος δ᾽ Ο 
3 ΄ » Ν ᾿ 2 69 3 2 “ πῷ 
ἐκείνου τυρὸν καὶ ὕξος καὶ ἔλαιον, “ἀλλ᾽ εἰ ταῦτ 

ιὸ εἶχον εἶπεν “οὐκ ἂν ἰχϑὺν ἐπριάμην. ἡμεῖς δ᾽ 
οὕτως ἐν τῷ μιαιφόνῳ τρυφῶμεν., ὥστ᾽ ὄψον τὸ 

χρέας προσαγορεύομεν, εἶτ᾽ ὄψων πρὸς αὐτὸ τὸ 

κρέας δεόμεϑα, ἀναμιγνύντες ἔλαιον οἶνον μέλι 
γάρον ὕξος ἡδύσμασι Συριακοῖς ᾿“ραβικοῖς, ὥσπερ 

20 ὄντως νεχρὸν ἐνταφιάξοντες. καὶ γὰρ οὕτως αὐτῶν 

διαλυϑέντων καὶ μαλαχϑέντων καὶ τρόπον τινὰ 
, 7 3 ᾿ ’ - " προσαπέντων ἔργον ἐστὶ τὴν πέψιν κρατῆσαι. καὶ 

διακρατηϑείσης δὲ δεινὰς βαρύτητας ἐμποιεῖ καὶ 

νοσώδεις ἀπεψίαο. 

95. θ. Διογένης δ᾽ ὠμὸν φαγεῖν πολύπουν ἐτόλμησεν. 

1. καὶ ἄρκτοι] οἴῃ. Π.ΘΌΠΘΥΒ. ΘΙΤΌΥΘ ἐΥρΡΟΡΊΆΡΒΙΟΟ 
10. ὅσα : ὡς 4 αἰσϑόμενον] Π18 11} πρδυγα τ οι ὕ ΘΟΥΥ. 
Επηρουῖαβ: παροῦσαν ψυχὴν ἀπελαύνειν Ἐς; τὸ ἀλλότριον 
22 ᾿τηροῦϊαβ: κρεοσαπέντων 23 ἐπροῖευ δμόε, 5 
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ἵνα τὴν διὰ τοῦ πυρὸς ἐκβάλῃ χατεργασίαν τῶν 

κρεῶν" καὶ πολλῶν περιεστώτων αὐτὸν ἀνθρώπων, 

ἐγκαλυψάμενος τῷ τρίβωνι καὶ τῷ στόματι προσφέρων 

τὸ χρέας ὑπὲρ ὑμῶν᾽ φησίν “ἐγὼ παραβάλλομαι καὶ 
προκινδυνεύω. καλόν, ὦ Ζεῦ, κίνδυνον" οὐ γάρ, ὡς 

Πελοπίδας ὑπὲρ τῆς Θηβῶν ἐλευϑερίας ἢ ὡς “ρμό- 
διος καὶ ᾿Δριστογείτων ὑπὲρ τῆς ᾿ϑηναίων, προξκιν- 
δύνευσεν ὃ φιλόσοφος ὠμῶ πολύποδι διαμαχόμενος, 

ἵνα τὸν βίον ἀποϑηριώσῃ; οὐ τοίνυν μόνον αἵ κρεο- 

φαγίαι τοῖς σώμασι γίγνονται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ 

τὰς ψυχὰς ὑπὸ πλησμονῆς καὶ κόρου παχύνουσιν᾽" 

Ε οἶνος γὰρ καὶ σαρκῶν ἐμφορήσιες σῶμα μὲν ἰσχυρὸν 
ποιέουσι καὶ ῥωμαλέον. ψυχὴν δὲ ἀσϑενέα.. καὶ 

ἵνα μὴ τοῖς ἀϑληταῖς ἀπεχϑάνωμαι, συγγενέσι χρῶ- 

μαι παραδείγμασι" τοὺς γὰρ Βοιωτοὺς ἡμᾶς οἵ 4ττι- 

κοὶ καὶ παχεῖς καὶ ἀναισϑήτους καὶ ἠλιϑίους, μάλιστα 

διὰ τὰς ἀδηφαγίας προσαγορεύουσιν" “οὗτοι δ᾽ αὖ 
συ ὃ χαὶ ὁ Μένανδρος “οἱ γνάϑους ἔχουσι.᾽ καὶ ὁ 

ἮΡΡ ᾿αὐγὴ ξηρὴ ψυχὴ 
σοφωτάτη κατὰ τὸν Ἡράκλειτον" οἵ κενοὶ πίέϑοι 

Πίνδαρος 'γνῶναί τ᾽ ἔπειτα 

1 τῶν χρεῶν Ηουνογάθηθβ: τῶν δ᾽ ἱερέων 60 ὑπὲρ 
τῆς ἢ: ὑπὲρ 10. σπιϑ]η Θηβαίων 9. ἢ: κρεωφαγίαι 
12 οἶνος γὰρ καὶ σαρκῶν πὲ] νἱᾶ. ». 4120 117 ΚοΟΟΙ. 1 Ρ. 108 
18. 19 186. βισπαγιῦ θη ΘΥαΒ. ἸΟΟΌΤ Βα ΡΡΙΘ πάθη Ραΐο 
ῬΑΥΌ]Π) ΟἸΠῚ ΜΙ ποικῖο Βαπο ἴπ τηοᾶστῃ: Ὁὗτοι δ᾽ εἰσὶν 
ἰσυοβοιωτοί, κρουπεζοφόρον γένος ἀνδρῶν᾽ ὁ Κρατῖνός φησιν) 
καὶ ὁ Μένανδρος -- --- καὶ ὁ Πίνδαρος “γνῶναί τ ἔπειτ 
[ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαϑέσι λόγοις εἰ φεύγομεν Βοιωτίαν ὗν᾽Ἵ. 
“ὐγὴ δὲ ξηρὴ ψυχὴ σοφωτάτη ορὔῦ, 18 Μένανδρος] ΚοοΚκ. 
8». 288 Ὁ. οἱ] ὑῶν ν6] ὄνων ΜοΙΠΘ Κῖτ5 19 Πίνδαρος] 
ΟἸΣτΩΡ. 0, 181 20 Ἡράλλειτον]) Βυνδίου, Ρ. 80 10. οὗ 
κενοὶ πίϑοι Τ᾿: ἔοικεν. οἵ πίϑοι 
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χρουσϑέντες ἠχοῦσι, γενόμενοι ὃδὲ πλήρεις οὐχ 

ὑπακούουσι ταῖς πληγαῖς᾽ τῶν χαλκωμάτων τὰ λεπτὰ 

τοὺς ψόφους ἐν κύκλῳ διαδίδωσιν, ἄχρι οὗ ἐμφράξῃ Ε 
καὶ τυφλώσῃ τις τῇ χειρὶ τῆς πληγῆς περιφερομένης 

ἐπιλαμβανόμενος." ὀφϑαλμὸς ὑγροῦ πλεονάσαντος 

ἀναπλησϑεὶς μαραυγεῖ καὶ ἀτονεῖ πρὸς τὸ οἰκεῖον 
ἔργον" τὸν ἥλιον δι’ ἀέρος ὑγροῦ καὶ ἀναϑυμιάσεων 

πλήϑους ἀπέπτων ἀϑρήσαντες οὐ κχαϑαρὸν οὐδὲ 
λαμπρὸν ἀλλὰ βύϑιον χαὶ ἀχλυώδη καὶ ὀλισϑαί- 
νοντα ταῖς αὐγαῖς δρῶμεν. οὕτω δὴ καὶ διὰ σώματος 
ϑολεροῦ καὶ διακόρου χαὶ βαρυνομένου τροφαῖς 996 

ἀσυμφύλοις πᾶσα ἀνάγκη τὸ γάνωμα τῆς ψυχῆς καὶ 
τὸ φέγγος ἀμβλύτητα καὶ σύγχυσιν ἔχειν καὶ πλανᾶ- 

σϑαι καὶ φέρεσϑαι, πρὸς τὰ λεπτὰ καὶ δυσϑεώρητα 
τέλη τῶν πραγμάτων αὐγὴν καὶ τόνον οὐκ ἐχούσης. 

{. Χωρὶς δὲ τούτων ὁ πρὸς φιλανϑρωπίαν ἐϑι- 

σμὸς οὐ δοκεῖ ϑαυμαστὸν εἶναι; τίς γὰρ ἂν ἀδική- 
σειεν ἄνϑοωπον. οὕτω πρὸς ἀλλότρια κακὰ καὶ ἀσύμ- 

φυλα διακείμενος καὶ πράως καὶ φιλανϑρώπος; 

ἐμνήσϑην δὲ τρίτην ἡμέραν διαλεγόμενος περὶ 

Ξενοκράτους, καὶ ὅτι ᾿4ϑηναῖοι τῷ ξῶντα τὸν κριὸν 

ἐχδείραντι δίκην ἐπέϑηκαν: οὐκ ἔστι δέ, οἶμαι, 
χείρων ὃ ζῶντα βασανίζων τοῦ παραιρουμένου τὺ 

ζῆν χαὶ φονεύοντος᾽ ἀλλὰ μᾶλλον, ὡς ἔοικε, τῶν 

3 ἄχρι ἢ: ἄχρις 4 τις ΕΠΏΡΟΥ ΙΒ Ἴ ΟΟΥΥ, νἱ, ρᾶγ- 
ὑτὰ οὰπὶ ἢ καὶ ἀναϑυμιάσεων πλῆϑος ἀπέπτων ἀϑροίσαν- 
τος 9 καὶ ἀσϑενοῦντα τὰς αὐγὰς ἨρογποτάθηιδΒ. καὶ μόλις 
φαίνοντα ταῖς αὐγαῖς ὃ 14 φύρεσϑαι Τὶ 19 καὶ] ΡΥ] 
46], αὶ 28 χείρων) δῦ 8οὺ, κρείττων ἃαὺ ἀοϊοπάμθτῃ οὐκ 
τηοηθὺ ἢ 

Β 
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παρὰ συνήϑειαν ἢ τῶν παρὰ φύσιν αἰσϑανόμεϑα. 

καὶ ταῦτα μὲν ἐκεῖ χοινότερον ἔλεγον. τὴν δὲ 
μεγάλην καὶ μυστηριώδη καὶ ἄπιστον ἀνδράσι δει- 

λοῖς,. ἧ φησιν ὃ Πλάτων, καὶ ϑνητὰ φρονοῦσιν 

ἀρχὴν τοῦ δόγματος ὀκνῶ μὲν ἔτι τῷ λόγῳ κινεῖν, 

ὥσπερ ναῦν ἐν χειμῶνι ναύχληρος ἢ μηχανὴν αἴρει 

ποιητικὸς ἀνὴρ ἐν ϑεάτρῳ σκηνῆς περιφερομένης. 

οὐ χεῖρον δ᾽ ἴσως καὶ προανακρούσασϑαι καὶ προ- 
αναφωνῆσαι τὰ τοῦ ᾿Εμπεδοκλέους" “ἢ ἀλληγορεῖ γὰρ 

ἐνταῦϑα τὰς ψυχάς, ὅτι φόνων καὶ βρώσεως σαρχῶν 

καὶ ἀλληλοφαγίας δίκην τίνουσαι σώμασι ϑνητοῖς 
ἐνδέδενται. καίτοι δοκεῖ παλαιότερος οὗτος ὁ λόγος 
εἶναι" τὰ γὰρ δὴ περὶ τὸν Ζιόνυσον μεμυϑευμένα 

πάϑη τοῦ διαμελισμοῦ χαὶ τὰ Τιτάνων ἐπ᾽’ αὐτὸν 

τολμήματα. κολάσεις τὲ τούτων καὶ χεραυνώσεις 

γευσαμένων τοῦ φόνου, ἡνιγμένος ἐστὲ μῦϑος 
εἰς τὴν παλιγγενεσίαν᾽: τὸ γὰρ ἐν ἡμῖν ἄλογον 

καὶ ἄτακτον καὶ βίαιον οὐ ϑεῖον ἀλλὰ δαιμονικὸν 
οἱ παλαιοὶ Τιτᾶνας ὠνόμασαν, καὶ τοῦτ ἔστι 

χολαζομένου καὶ δίκην διδόντος. 

4 Πλάτων] τοβριοιθαν αὖ νΙ. δα ῬΠαρατ. Ρ. 3466: ἡ δὲ 
δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς μὲν ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. 
αὐοᾷ 51 οδβὺ, οουγὶρ. νἱὰ, ἀνδράσι δεινοῖς ὅ ἔτι Ἐν: ἐπὶ 
θ αἴρειν δομπούίαβ: ἐρεῖ 9.166. ἀφαϊῦ ΘΌΘΡπ θυ: οχοϊἀοσαμπῦ 
αὖ νἱά. νούβαβ: 3.4}2[{ἀσσει δ᾽ ἡ φύσις -- Σαὀρκῶν ἀλλογνῶτι 
περιστέλλουσα χιτῶνι ᾿44.]ηγορεῖ γὰρ οοὐῦ. Μιᾶ,. μυ. 9986 
10 ἠνιγμένος Ἀ:: ἀνηγμένος. Υιᾶ. ϑγια 01. 18 δαιμονικὸν 
ὄν ἢ 20 οοΥγ. νἱὰ. κολαζομένους καὶ δίκην διδόντας 
ἢμ18. 1106}}1 ἄθθββ6 υἱᾶ. 



ΠΕΡῚ ΣΑΡΚΟΦΑΤῚΑΣ Ὀ 

ΔΟΠΟΣΙ ΒΒ. 

1. ᾿Ἐπὶ τὰ ξωλα τῆς σαρκοφαγίας προσφάτους 
ἡμᾶς ὃ λόγος παρακαλεῖ ταῖς τε διανοίαις καὶ ταῖς 

5 προϑυμίαις γενέσϑαι. χαλεπὸν μὲν γάρ, ὥσπερ ὃ 

Κάτων ἔφησε. λέγευν πρὸς γαστέρας ὦτα μὴ ἐχούσας" 

καὶ πέποται ὃ τῆς συνηϑείας χυκεών, ὥσπερ ὃ τῆς 

Κίρκης Ε 

ὠδίνας ὀδύνας κυχεὼν ἀπάτας τε γόους τε" 

τὸ χαὶ τὸ ἄγκιστρον ἐκβάλλειν τῆς σαρκχοφαγίας ὡς 

ἐμπεπλεγμένον τῇ φιληδονίᾳ καὶ διαπεπαρμένον οὐ 
ῥάδιόν ἐστιν. ἐπεὶ καλῶς εἶχεν, ὥσπερ «Αἰγύπτιοι 

τῶν νεχρῶν τὴν κοιλίαν ἐξελόντες χαὶ πρὸς τὸν 

ἥλιον ἀνασχίζοντες ἐκβάλλουσιν ὡς αἰτίαν ἁπάντων 

τὸ ὧν ὃ ἄνϑρωπος ἥμαρτεν, οὕτως ἡμᾶς ἑαυτῶν τὴν 

γαστριμαργίαν καὶ μιαιφονίαν ἐκτεμόντας ἁγνεῦσαι 

τὸν λοιπὸν βίον ἐπεὶ ἥ γε γαστὴρ οὐ μιαιφόνον 

ἐστὴν ἀλλὰ μιαινόμενον ἀπὸ τῆς ἀκρασίας. οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἀδύνατον νὴ 4α διὰ τὴν συνήϑειαν τὸ 

9. ᾿ποουῦὶ ροθίδθ ὙΘΥΒῚ8 10, ὠδέας ταθὶ, ὠδίνων ὃ 
11 ἄορι: ἐμπεπλησμένον 1ὅ ἑἕαυτῶν ΤΣΠΟΡαΒ: ἑαυτοὺς. 
Μα]ῖτη ἑαυτοῖς 18 ἀπὸ] τλα]πὶ ὑπὸ 19 νὴ 4Φία διὰ Ἐ: ἢ διὰ 
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5 , ᾽ "»" ς [4 Ἑ ἀναμάρτητον, αἰσχυνόμενοι τῷ ἁμαρτάνοντι χρησό- 

μεϑα διὰ τὸν λόγον, ἐδόμεϑα σάρκας, ἀλλὰ πει- 

νῶντες οὐ τρυφῶντες" ἀναιρήσομεν ξῷον, ἀλλ᾽ 

οἰχτείροντες χαὶ ἀλγοῦντες. οὐχ ὑβρίξοντες οὐδὲ 

βασανίζοντες" οἷα νῦν πολλὰ δρῶσιν οἵ μὲν εἰς 5 

991 σφαγὴν ὑῶν ὠϑοῦντες ὀβελοὺς διαπύρους. ἵνα τῇ 

βαφῇ τοῦ σιδήρου περισβεννύμενον τὸ αἷμα καὶ 

διαχεόμενον τὴν σάρκα ϑρύψῃ καὶ μαλάξῃ οἱ δ᾽ 

οὔϑασι συῶν ἐπιτόκων ἐναλλόμενοι καὶ λακτίζοντες. 
ο'᾽ 3 τ Υ̓ ΄ Γ) , ς - 
ἵν’ αἷμα καὶ γάλα καὶ λύϑρον ἐμβρύων ὁμοῦ συμ- τὸ 
φϑαρέντων ἐν ὠδῖσιν ἀναδεύσαντες, ὦ Ζεῦ καϑάρσιε. 

΄ὔ -" ΄ ι , - Η “ 
φάγωσι τοῦ ζῴου τὸ μάλιστα φλεγμαῖνον ἄλλοι 

3 ’ 

γεράνων ὄμματα καὶ κύχνων ἀπορράψαντες καὶ 

ἀποκλείσαντες ἐν σκότει πιαίνουσιν, ἀλλοκότοις 

ὠίγμασι καὶ καρυκείαις τισὶν αὐτῶν τὴν σάρχα ι5 
ὀψοποιοῦντεος. 

2, Ἐξ ὧν καὶ μάλιστα δῆλόν ἐστιν, ὡς οὐ διὰ 
ἡ 3 ν ΄ 3 2 »" ,ὕ τ 3 6 " 

τροφὴν οὐδὲ χρείαν οὐδ᾽ ἀναγκαίως ἀλλ᾽ ὑπὸ 

Β χόρου καὶ ὕβρεως καὶ πολυτελείας ἡδονὴν πεποίην- 

ται τὴν ἀνομίαν" εἶθ᾽ ὥσπερ ἔρως ἐν γυναιξὶν κόρον 50. 
ἡδονῆς οὐκ ἐχούσαις, ἀποπειρώμενος πάντα καὶ 

, 3 ΄ 3 “ ᾽ . ΡᾺ 

πλανώμενος ἀκολασταίνων ἐξέπεσεν εἰς τὰ ἄρρητα" 

οὕτως αἵ περὶ τὴν ἐδωδὴν ἀκρασίαν τὸ φυσικὸν 

παρελϑοῦσαι καὶ ἀναγκαῖον τέλος ἐν ὠμότητι καὶ 

παρανομίᾳ ποικίλλουσι τὴν ὄρεξιν. συννοσεῖ γὰρ 25. 

ἀλλήλοις τὰ αἰσϑητήρια καὶ συναναπείϑεται καὶ 

2 διά τινα λόγον ὅ πολλὰ] πολλοὶ πολλὰ Ἠοι- 
ψοΥάθηΒ 12 ἄλλοι τεῦϑ 18 κύκνων] χηνῶν ΝΥ 20 ὥσπερ 
ἔρως ἕ: ὥσπερ. Υἱὰ, ΒΞ τ}. 22 εἰς τὰ ἄρρενα ἘπΏΡΟΥαΒ 
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συνακολασταίνει μὴ χρατοῦντα τῶν φυσικῶν μέτρων. 

οὕτως ἀκοὴ νοσήσασα μουσικὴν διέφϑειρεν. ἀφ᾽ ἧς 

τὸ ϑρυπτόμενον καὶ ἐκλυόμενον αἰσχρὰς ποϑεῖ ψηλα- 

φήσεις καὶ γυναικώδεις γαργαλισμούς. ταῦτα τὴν 

ὄψιν ἐδίδαξε μὴ πυρρίχαις χαίρειν μηδὲ χειρονο- 

μίαις μηδ᾽ ὀρχήμασι γλαφυροῖς μηδ᾽ ἀγάλμασι καὶ 
γραφαῖς, ἀλλὰ φόνον καὶ ϑάνατον ἀνθρώπων καὶ 
τραύματα καὶ μάχας ϑέαμα ποιεῖσϑαι πολυτελέ- 

στατον. οὕτως ἕπονται παρανόμοις τραπέζαις συν- 

ουσίαι ἀκρατεῖς. ἀφροδισίοις αἰσχροῖς ἀκροάσεις 

ἄμουσοι. μέλεσι καὶ ἀκούσμασιν ἀναισχύντοις ϑέατρα 

ἔχφυλα, ϑεάμασιν ἀνημέροις ἀπάϑεια πρὸς ἀνϑρώ- 

πους καὶ ὠμότης. διὰ τοῦτο διέταττεν ὃ ϑεῖος “υκοῦρ- 

γος ἐν ταῖς τρισὶ ῥήτραις τὸ ἀπὸ πρίονος καὶ πελέκεως 

γίγνεσϑαιν τὰ ϑυρώματα τῶν οἰκιῶν καὶ τὰς ἐρέψεις, 

ἄλλο δ᾽ ὄργανον μηδὲν προσφέρεσϑαι. οὐ πολεμῶν 
δήπου τερέτροις καὶ σκεπάρνοις καὶ ὅσα λεπτουργεῖν 
πέφυκεν ἀλλ᾽ εἰδὼς ὅτι διὰ τοιούτων ἔργων οὐκ 

εἰσοίσεις χλινίδιον ἐπίχρυσον οὐδὲ τολμήσεις εἰς 

οἰκίαν λιτὴν ἀργυρᾶς εἰσενεγκεῖν τραπέξας καὶ δά- 

πιδας ἁλουργοὺς καὶ λίϑους πολυτελεῖς" ἀλλ᾽ ἕπεται 

οἰκίᾳ καὶ κλίνῃ καὶ τραπέζῃ καὶ κύλικι τοιαύτῃ 
δεῖπνον ἀφελὲς καὶ ἄριστον δημοτικόν, ἀρχῇ δὲ 

5 μοχϑηρᾶς διαίτης 

2 ἀφ᾽ ἧς] ἀφ᾽ οὗ αὐτῆς ΝΥ. Ῥταρβίαῦ νυ]σαία 8 .ποϑεῖ 
ΤασηΘΡαΒ: τυϑεῖ 14 διέταττεν ὟΝ 1 τὸ ἀπὸ] τηδ}1 1 
ἀπὸ 10 ἐρέψεις Χ: τέρψεις 19 ἔργων] ϑυρῶν ΕπηροΥὰΒ 
22 ἁλουργεῖς καὶ κύλικας διαλίϑους πολυτελεῖς βΒαρρ]οὺ Ηοτ- 
ὙγΘΥΔΘΠΒ 10. ἕπεται] Δα, μὲν ΒΘΗΒΘΙΘΥᾺΒ 

ῬΙαἴατομὶ Μογαία, ὙοΪ. ΥἹ. 8 

σ 

"9 
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ο, - ’ 9 

᾿ἰἄϑηλος ἵππῳ πῶλος ὡς ἅμα τρέχει 

πᾶσα τρυφὴ καὶ πολυτέλεια. 
8, Ποῖον οὖν οὐ πολυτελὲς δεῖπνον. εἰς ὃ οὐ 

ϑανατοῦταί τι ἔμψυχον; μικρὸν ἀνάλωμα ἡγούμεϑα 

Ἑ ψυχήν; οὔπω λέγω τάχα μητρὸς ἢ πατρὸς ἢ φίλου ὅ 
τινὸς ἢ παιδός, ὡς ἔλεγεν ᾿Εμπεδοκλῆς" ἀλλ᾽ αἰσϑή- 

σεώς γε μετέχουσαν. ὄψεως ἀκοῆς. φαντασίας συν- 

σεως. ἣν ἐπὶ κτήσει τοῦ οἰκείου καὶ φυγῇ τάἀλ- 

λοτρίου παρὰ τῆς φύσεως ἕκαστον εἴληχε. σκόπει : 

δ᾽ ἡμᾶς πότεροι βέλτιον ἐξημεροῦσι τῶν φιλοσόφων, ὦ 

οἵ καὶ τέκνα καὶ φίλους καὶ πατέρας καὶ γυναῖκας. 

ἐσθίειν κελεύοντες ὡς ἀποϑανόντας. ἢ Πυϑαγόρας 

καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ἐθίξοντες εἶναι καὶ πρὸς τὰ ἄλλα 
μέρη δικαίους. σὺ μὲν καταγελᾶς τοῦ τὸ πρόβατον 

μὴ ἐσϑίοντος" ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε. φήσουσι. ϑεασάμενον τὸ 

τοῦ πατρὸς τεϑνηκότος ἢ τῆς μητρὸς ἀποτεμόντα 

Ε μερίδας καὶ τῶν φίλων ἀποπεμπόμενον τοῖς μὴ 

παροῦσι, τοὺς δὲ παρόντας καλοῦντα καὶ παρατι- 

ϑέντα τῶν σαρχῶν ἀφειδῶς, μή τι γελάσωμεν; ἀλλὰ 

καὶ νῦν ἴσως ἁμαρτάνομεν, ὅταν ἁψώμεϑα τῶν 90 
βιβλίων τούτων, μὴ καϑαιρόμενοι χεῖρας καὶ ὄψεις 

καὶ πόδας καὶ ἀκοάς, εἰ μὴ νὴ 4ία ἐκείνων καϑαρ- 

998 μός ἐστι τὸ περὶ τούτων διαλέγεσϑαι ποτίμῳ λόγῳ᾽ 

ὥς φησιν ὃ Πλάτων “ἁλμυρὰν ἀκοὴν ἀποκλυξομέ- 

1 Βευρῖς. 2 η. 446 0 ᾿Εμπεδοκλῆς] ν8. 443 Ἷ γε 
Χ: τε 8": τοῦ ἀλλοτρίου 11 πατέρας] «ἀᾶ. καὶ μητέρας 
Ἠαἰεμι8 12. ὡς] 46]. θ᾽ΘΌΠΘΥτιΒ 14 μέρη] οονγϊριηῦ 
γένη ΧΒΜ. Ῥοίϊιβ ἥμερα δυὺ πρὸς τὰ ἄλογα μὲν ἥμερα δὲ 
οὔ 0.915 15 γε] σε 7 19 τι] οπηϊὐδοπάππηι νἱα. σα οοἅ. Ἐἰ 
ἱν. γελάσωμεν ἔ: γελάσαιμεν 34 Πλάτων] οἴ. Ῥμαθᾶν, Ρ. 3484 
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νουο΄. εἰ δὲ ϑείη τις τὰ βιβλία παρ᾽ ἄλληλα καὶ 
τοὺς λόγους, ἐκεῖνα μὲν Σκύϑαις φιλοσοφεῖσϑαι καὶ 

Σογδιανοῖς καὶ Μελαγχλαίνοις. περὶ ὧν ᾿Ηρόδοτος 

ἱστορῶν ἀπιστεῖται᾽ τὰ δὲ. Πυϑαγόρου καὶ Ἐμπεδο- 

Ὁ κλέους δόγματα νόμοι τῶν παλαιῶν ἦσαν Ἑλλήνων 
καὶ αἱ ἄπυροι δίαιται. ἘΞ ὅτι πρὸς τὰ ἄλογα ζῷα 
δίκαιον ἡμῖν οὐδὲν ἔστι. 

4. Τίνες οὖν ὕστερον τοῦτ᾽ ἔγνωσαν; 

“οὗ πρῶτοι κακοεργὸν ἐχαλκεύσαντο μάχαιραν 
3 ΄ - Ἁ « 3 , ᾽ 9 ὔ 5 

το εἰνοδίην. πρῶτοι δὲ βοῶν ἐπάσαντ᾽ ἀροτήρων. 

οὕτω τοι καὶ οἵ τυραννοῦντες ἄρχουσι μιαιφονίας. Β 

ὥσπερ γὰρ τὸ πρῶτον ἀπέκτειναν ᾿4ϑήνησι τὸν 
κάκιστον τῶν συκοφαντῶν. ὃς ἐπιτήδειος προσηγο- 

ρεύϑη., καὶ δεύτερον ὁμοίως καὶ τρίτον" εἶτ᾽ ἐκ 
ιο τούτου συνήϑεις γενόμενοι Νικήρατον περιεώρων 

3 ’ " ἽΝ, ΄ ᾿Ὶ , Ἁ 

ἀπολλύμενον τὸν Νικίου καὶ Θηραμένη τὸν στρα- 

τηγὺν καὶ Πολέμαρχον τὸν φιλόσοφον" οὕτω τὸ 

πρῶτον ἄγριόν τι ζῶον ἐβρώϑη καὶ κακοῦργον, εἶτ᾽ 

ὕρνις τις ἢ ἰχϑὺς εἴλκυστο᾽ καὶ γευσάμενον οὕτω 

90 καὶ προμελετῆσαν ἐν ἐκείνοις τὸ φονικὺν ἐπὶ βοῦν 

ἐργάτην ἦλϑε καὶ τὸ χόσμιον πρόβατον καὶ τὸν 

οἰκουρὸν ἀλεχτρυόνα᾽ καὶ κατὰ μικρὸν οὕτω τὴν 

1 Θυθῦποναβ: παράλληλα 2 ἴοτύ. φήσειεν ἂν φιλο- 
σοφεῖσϑαι 3 Ἡρόδοτος] οὗ 4, 30, 96 θ. αἵ ἄπυροι 
δίαιται Ἔ: πυρία καὶ δίαιται 10. 1δ6.Ψ βισπαγιὺ Τ᾽ ΘΌΏΘΓΙΒ, 
Κ΄. τηοηθηΐο οὗ ᾿ΒΧΡΙΘπῦθ ἀλλὰ φήσουσιν 9. 1ποϑυῦϊ ροθίδθ 
ὙΘΙΒᾺΒ 12 ὥσπερ γὰρ ἔ: ὥσπερ 10. τὸ πρῶτον Ποι- 
ψΘΥάΘ πα: τὸν πρῶτον αὖ ἀπὸ τῶν πρώτων 18 ἐπιτήδειος] 
γἱα, ρᾶρ. 9ῦ9ε.. 1 περιεώρων ὃ: ἑώῆόέων 171 ΠολέμαρχονἾ 
βαρ θούατη Χ 20 φονικὺν ΤΌΣΠΘΡΙΒ: νικῶν αὖ νιχκοῦν 
10. ἐπὶ] εἶτ᾽ ἐπὶ Ὡ1 κόσμιον Ἰάθτη: κοσμοῦν 

85 
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ἀπληστίαν στομώσαντες ἐπὶ σφαγὰς ἀνθρώπων καὶ 
πολέμους καὶ φόνους προῆλθον. ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ 
προσαποδείξῃ τις, ὅτι χρῶνται κοινοῖς αἵ ψυχαὶ σώ- 

μασιν ἐν ταῖς παλιγγενεσίαις καὶ τὸ νῦν λογικὸν 

αὖϑις γίγνεται ἄλογον καὶ πάλιν ἥμερον τὸ νῦν 

ἄγριον. ἀλλάσσει δ᾽ ἡ φύσις ἅπαντα καὶ μετοικίξει 

σαρκῶν ἀλλογνῶτι περιστέλλουσα χιτῶνι" 

ταῦτ᾽ οὐκ ἀποτρέπει τῶν ἀνῃρημένων τὸ ἀκόλαστον 

τὸ καὶ σώματι νόσους καὶ βαρύτητας ἐμποιεῖν καὶ 

ψυχὴν ἐπὶ πόλεμον ἀνομωτέρων τρεπομένην δια- 

φϑείρειν: ὅταν ἐθϑισϑῶμεν μὴ αἵματος ἄνευ καὶ 
φόνου μὴ ξένον ἑστιᾶν. μὴ γάμον ἑἕορτάξειν, μὴ 

φίλοις συγγίγνεσϑαι. 

ὃ. Καίτοι τῆς λεγομένης ταῖς ψυχαῖς εἰς σώματα 

παλιμμεταβολῆς εἰ μὴ πίστεως ἄξιον τὸ ἀποδεικνύ- 

μενον, ἀλλ᾽ εὐλαβείας γε μεγάλης καὶ δέους τὸ 
ἀμφίβολον. οἷον εἴ τις ἐν νυκχτομαχίαις στρατο- 

πέδων ἀνδρὶ πεπτωκότι καὶ τὸ σῶμα κρυπτομένῳ 

τοῖς ὅπλοις ἐπιφέρων ξίφος ἀκούσειέξ τινος λέγοντος 
οὐ πάνυ μὲν εἰδέναι βεβαίως. οἴεσϑαι δὲ καὶ δοκεῖν 
υἱὸν αὐτοῦ τὸν κείμενον ἢ ἀδελφὸν ἢ πατέρα ἢ 
σύσκηνον εἶναι" τί βέλτιον, ὑπονοίᾳ προσϑέμενον 

ὁ ἴῃ γϑυθ 5 ἀλλάσσει --- μετοικίξει Ἰαδοὺ αὐ νἱᾶ, Ἐπηρε- 
ἀ00118. ὙΘΥΒῈΒ. ΟΠ) ᾿ΠΒΘΟ ΘΗ οοπϊηροηᾶσβ. ΥὙ]ᾶ. ΜΔ ΠΏ. 
ἔν, γϑ. 414 8 τῶν ἀνῃρημένων) τὸ ἀνήμερον 8 9 σώ- 
ματι ἢ: σώμασι 10 πόλεμον ἀνομωτέρων]) τόλμαν ὠμοτέραν 
Ηδαρύϊαβ. Ῥγο 1 Ἰΐο.. 10. οουν. νἱᾶ, διαφϑείρειν πλὴν ὅταν 
ἐθισϑῶμεν σοί, 10 γε Ἐ: τε 19 ἀκούσειε ἈΠΟΠΥΤΩΙΒ: 
απουσοι 

10 

20 
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ΟΠΑΤΙΊΟ 1|. ἘΠ! 

οὐκ ἀληϑεῖ προέσϑαι τὸν ἐχϑρὸν ὡς φίλον, ἢ 
καταφρονήσαντα τοῦ μὴ βεβαίου πρὸς πίστιν ἀνελεῖν 

τὸν οἰχεῖον ὡς πολέμιον; ἐκεῖνο δεινὸν φήσετε 

πάντες. σκόπει δὲ καὶ τὴν. ἐν τῇ τραγῳδίᾳ Μερόπην 

ἐπὶ τὸν υἱὸν αὐτὸν ὡς φονέα τοῦ υἱοῦ πέλεκυν 
ἀραμένην καὶ λέγουσαν 

“ὠνητέραν δὴ τήνδ᾽ ἐγὼ δίδωμί σοι 

πληγήν᾽ 
ὅσον ἐν τῷ ϑεάτρῳ κίνημα ποιεῖ. συνεξορϑιάξουσα 

φόβῳ. καὶ δέος μὴ φϑάσῃ τὸν ἐπιλαμβανόμενον 

γέροντα καὶ τρώσῃ τὸ μειράκιον. εἰ δ᾽ ἕτερος γέρων 

παρεστήκοι λέγων Ἱπαῖσον, πολέμιός ἐστιν" ἕτερος 

δέ μὴ παίδσῃς. υἱός ἐστι" πότερον ἀδίκημα μεῖζον. 
ἐχϑροῦ κόλασιν ἐκλιπεῖν διὰ τὸν υἱὸν ἢ τεκνοχτονίᾳ 

περιπεσεῖν ὑπὸ τῆς πρὸς τὸν ἐχϑρὸν ὀργῆς; ὁπότε 

τοίνυν οὐ μῖσός ἐστὴν οὐδὲ ϑυμὸς ὃ πρὸς τὸν φόνον 
ἐξάγων ἡμᾶς οὐδ᾽ ἄμυνά τις οὐδὲ φόβος ὑπὲρ αὑ- 
τῶν, ἀλλ᾽ εἰς ἡδονῆς μέρος ἕστηκεν ἱερεῖον ἀνακε- 

κλασμένῳ τραχήλῳ ὑποκείμενον, εἶτα λέγει τῶν 

φιλοσόφων ὁ μέν ἱκατάχοψον, ἄλογόν ἐστι τὸ ζῷον." 

ὁ δέ ᾿ἀνάσχου" τί γὰρ εἰ συγγενοῦς ἢ ϑεοῦ τινος 

ἐνταῦϑα ψυχὴ κχεχώρηκεν᾽; ἴσος γε, ὦ ϑεοί, καὶ 

1 ὠνητέραν] ἴοτύ. ὠνῆς πέρα, πᾶτη οὐΐϊαπλ αἰΐογω πληγή 
ογαῦ ὠνία, αἴαπθρ βθουπάθππαι ΗἩγνυρίπαμι (ΕλῸ. 188) ΜΟΥΟΡΘΒ 
οὐ Οὐθβρμοιθβ ΗΠ] 18 “νθαὶϊ δα γοσθηὶ ῬοΟΙΡΒομύθηι ΔΌΓΣΌΤΩ 
Ροέζθατη ἀἸΟΘ 8 560 Οὐβρ μοι 8 Ἰηὐθυ ἔθ ο1886 Πάτα οὐ Μογορθβ'.. 
γιά. Ναυοκ. ρν. 891 9 συνεξορϑιφόβου Ῥα]. Οοττγ, νἱά, 
συνεξορϑιάξουσα φόβην οἵ. ϑορῃ. Ο. Ο. 1094: ὥστε πάντας 
ὀρϑίας στῆσαι φόβω δείσαντας τρίχας. ΝΟΪῚ σΟΥΓΙΡΘΥΘ 
συνεξορϑίφοβον (ἃ φόβη) 10 καὶ δέος] 46]. θεν Υάθη8, 
ΠΟ ΠΟ ΟΡῈΒ 12 παρεστήκει: ΟΟΥΤ, 1661} 

ἢ 
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ὅμοιος ὃ κίνδυνος ἔχει, ἂν ἀπειϑῶ φαγεῖν κρέας, 

ἂν ἀπιστῶ φονεῦσαι τέκνον ἢ ἕτερον οἰκεῖον : 

992 0. Οὐκ ἴσος δ᾽ ἔτι καὶ οὗτος ὁ ἀγὼν τοῖς 

Στωικοῖς ὑπὲρ τῆς σαρκοφαγίας. τίς γὰρ ὃ πολὺς 

τόνος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ὀπτανεῖα; τί τὴν ὅ 
ἡδονὴν ϑηλύνοντες καὶ διαβάλλοντες ὡς οὔτ᾽ ἀγαϑὸν 
οὔτε προηγούμενον οὔτ᾽ οἰκεῖον οὕτω περὶ τὰ τῶν 

ἡδονῶν ἐσπουδάκασι; καὶ μὴν ἀκόλουθον ἦν αὐτοῖς. 
εἰ μύρον ἐξελαύνουσι καὶ πέμμα τῶν συμποσίων, 

μᾶλλον αἷμα καὶ σάρκα δυσχεραίνειν. νῦν δ᾽ ὥσπερ τὸ 

εἰς τὰς ἐφημερίδας φιλοσοφοῦντες δαπάνην ἀφαι- 

ροῦσι τῶν δείπνων ἐν τοῖς ἀχρήστοις καὶ περιττοῖς, 

τὸ δ᾽ ἀνήμερον τῆς πολυτελείας καὶ φονικὸν οὐ 

παραιτοῦνται. ἑναί, φησίν, οὐδὲν γὰρ ἡμῖν πρὸς 
Β τὰ ἄλογα δίκαιον ἔστιν. οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸ μύρον, 15 

φαίη τις ἄν. οὐδὲ πρὸς τὰ ξενικὰ τῶν ἡδυσμάτων᾽ 
ἀλλὰ καὶ τούτων ἀποτρέπεσϑε, τὸ μὴ χρήσιμον μηδ᾽ 
ἀναγκαῖον ἕν ἡδονῇ πανταχόϑεν ἐξελαύνοντεο. 

{. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτ᾽ ἤδη σκεψώμεϑα. τὸ 

μηδὲν εἶναι πρὸς τὰ ξῷα δίκαιον ἡμῖν, μηδὲ τεχνι- 30 
κῶς μηδὲ σοφιστικῶς, ἀλλὰ τοῖς πάϑεσιν ἐμβλέ- 
ψαντὲς τοῖς ἑαυτῶν καὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἀνθρωπικῶς 

λαλήσαντες καὶ ἀνακρίναντες. ὃ ὃ 

1 ἔχει] ἐκεῖ Ἡ ἔχει ἂν ἀπειϑῶ) μὴ Ηρυνογάθηὰβ 
2 ἂν] ἐνταῦϑα, ἂν Ἡ, 10. ἂν ἀπιστῶ] καὶ ἨἩρενοτᾶθμιβ 
8 δ᾽ ἔτι καὶ Ἐ;: δέ τις ἵ περὶ τὰ “: πρὸς τὰ περὶ 1. 6. 
αἀυὰρ Ἰθούομθβ ἴπ ὉΠδΙὴ οΟΠἤιβὰ8 14 γη8}1} φασίν 
15 δίκαιον ὃ: οἰκεῖον 18 ἐν) ἅ6]. νἱᾶ. αὖ ὁχ αἰ οσταρμῖα 
οὐ πὶ 20 πηδ]ῖηη μήτε --- μήτε : 
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ΠΛΑΤΌΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΈΤΑ. 

ΖΗΤΗΜΑ Α΄. 

1, “Τί δήποτε τὸν Σωκράτην ὃ ϑεὸς μαιοῦσϑαι 
᾿ 3: ΑΝ ΒΕ 2.Δκ Χ -»" 2 Ἷ μὲν ἐκέλευσεν ἑτέρους. αὐτὸν δὲ γεννᾶν ἀπεκώλυσεν; 

ς » , Ξ 3 Ν ᾽ ΄ ΄ 
ὡς ἐν Θεαιτήτῳ λέγεται. Οὐ γὰρ εἰρωνευόμενός 

γε καὶ παίζων προσεχρήσατο ἂν τῷ τοῦ ϑεοῦ ὀνό- 

ματι. καὶ ἄλλως ἐν τῷ Θεαιτήτῳ πολλὰ μεγάλαυχα 

καὶ σοβαρὰ Σωκράτει περιτέϑεικεν, ὧν καὶ ταῦτ᾽ 

ἐστί: πολλοὶ γὰρ δή. ὦ ϑαυμάσιε, οὕτω πρός μὲ 
διετέθησαν, ὥστ᾽ ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοιμοι εἶναι. 

ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι" καὶ οὐκ 

οἴονταί μὲ εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν, πόρρω ὄντες τοῦ 

εἰδέναι ὅτι οὐδεὶς ϑεὸς δύσνους ἀνθρώποις" οὐδ᾽ 

ἐγὼ δυσνοία τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ, ἀλλά μοι ψεῦδός 
τε συγχωρῆσαι καὶ ἀληϑὲς ἀφανίσαι οὐδαμῶς ϑέμις. 

Πότερον οὖν τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὡς κριτικω- 

τέραν ἢ γονιμωτέραν οὖσαν ϑεὺν προσεῖπε, καϑάπερ 
Μένανδρος Ὃὃ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὃ ϑεός᾽ καὶ ᾿Ηρά- 

κλειτος ἦϑος ἀνθρώπῳ δαίμων" ἢ ϑεῖόν τι καὶ 

8 μαιεύεσθϑαι ῬΊ]αῦ, ΤηΘαρί, ν. 1501 ο 9 δὴ] ἤδη 1ά6πὶ 
10 ἕτοιμοι εἶναι] οτη. τη6] 17 γονιμωτέραν) φρονιμωτέραν 
ΕΤΏΡΟΥ ΙΒ 18 Μένανδρος] Κοοῖϊ. 5. ». 98 {ὐ 10 0. Ηρά- 
κλειτος) δγναῦθι. Ρ. 41 19 ϑιίοθαθιβ Εἰον. 104, 238: ἀν- 
ϑρώπου 

10 
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δαιμόνιον ὡς ἀληϑῶς αἴτιον ὑφηγήσατο Σωκράτει 

τοῦτο τῆς φιλοσοφίας τὸ γένος. ᾧ τοὺς ἄλλους 
ἐξετάξων ἀεὶ τύφου καὶ πλάνου καὶ ἀλαξονείας καὶ 

τοῦ βαρεῖς εἶναι πρῶτον μὲν αὑτοῖς εἶτα καὶ τοῖς 

συνοῦσιν ἀπήλλαττε; καὶ γὰρ ὥσπερ ἕκ τύχης τότε 

Ἑ φορὰν γενέσϑαι συνέβη σοφιστῶν ἐν τῇ ᾿Ελλάδι" 
καὶ τούτοις οἱ νέοι πολὺ τελοῦντες ἀργύριον οἶὐή- 

ματος ἐπληροῦντο καὶ δοξοσοφίας, καὶ λόγων ἐζήλουν 

σχολὴν καὶ διατριβὰς ἀπράκτους ἐν ἔρισι καὶ φιλο- 
τιμίαις καλὸν δὲ καὶ χρήσιμον οὐδ᾽ ὁτιοῦν. τὸν τὸ 
οὖν ἐλεγκτικὸν λόγον ὥσπερ καϑαρτικὸν ἔχων φάρ- 

μαχκοὸν ὃ Σωκράτης ἀξιόπιστος ἦν ἑτέρους ἐλέγχων 

τῷ μηδὲν ἀποφαίνεσϑαι, καὶ μᾶλλον ἥπτετο δοκῶν 

ζητεῖν χοινῇ τὴν ἀλήϑειαν οὐχ αὐτὸς ἰδίᾳ δόξῃ 

" βοηϑεῖν. 1ῦ 

σι 

1000 2. Ἔπειτα τοῦ χρίνειν ὄντος ὠφελίμου, τὸ γεν- 
νᾶν ἐμπόδιόν ἐστι. τυφλοῦται γὰρ τὸ φιλοῦν περὶ 

τὸ φιλούμενον" φιλεῖται δὲ τῶν ἰδίων οὐδὲν οὕτως 
ὡς δόξα καὶ λόγος ὑπὸ τοῦ τεκόντος. ἡ γὰρ λεγο- 

μένη τέχνων δικαιοτάτη διανομὴ πρὸς λόγους ἐστὶν 90 

ἀδικωτάτη" δεῖ γὰρ ἐκεῖ μὲν λαβεῖν τὸ ἴδιον, ἐν- 
ταῦϑα δέ, κἂν ἀλλότριον ἧ, τὸ βέλτιστον. ὅϑεν ὁ 
γεννῶν ἴδια γίγνεται φαυλότερος ἑτέρων κριτής. 
καὶ καϑάπερ ᾿Ηλείους τῶν σοφῶν τις ἔφη βελτίους 
ἂν εἶναι τῶν Ὀλυμπίων ἀγωνοθέτας, εἰ μηδὲ εἷς 90 
᾿Ηλείων ἦν ἀγωνιστής. οὕτως ὃ μέλλων ἐν λόγοις 

Β ὀρθῶς ἐπιστατήσειν καὶ βραβεύσειν οὐ δίκαιός 

21 μὲν λαβεῖν Ἐτηρουίαθ: λαβεῖν μὲν 
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ἐστιν αὐτὸς φιλοστεφανεῖν οὐδ᾽ ἀνταγωνίζεσϑαι τοῖς 

κρινομένοις. καὶ γὰρ οἵ τῶν ᾿Ελλήνων στρατηγοὶ 
τὴν περὶ τῶν ἀριστείων ψῆφον φέροντες αὑτοὺς 

ἀρίστους ἔκριναν ἅπαντες" καὶ τῶν φιλοσόφων οὐ- 

δεὶς ἔστιν, ὃς οὐ τοῦτο πέπονθε δίχα τῶν ὥσπερ 

Σωκράτης ὁμολογούντων μηδὲν ἴδιον λέγειν" οὗτοι 

ὃΣ χαϑαροὺς μόνοι καὶ ἀδεκάστους τῆς ἀληϑείας 

παρέχουσιν ἑαυτοὺς δικαστάς. ὥσπερ γὰρ ὃ ἐν τοῖς 
ΦΡΥΝ Βον “.᾿ ᾿ ᾿" ΕΥ̓ Χ - 3.4.7 ὠσὶν ἀήρ, ἂν μὴ σταϑερὸς ἡ μηδὲ φωνῆς ἰδίας 
2 τι 2 Ψ, ᾿ ΥΦΘΡᾺΣ, ΄ 2 3 -" 
ἔρημος ἀλλ᾽ ἤχου καὶ ῥοίζου μεστός, οὐκ ἀκριβῶς 

ἀντιλαμβάνεται τῶν φϑεγγομένων᾽ οὕτω τὸ τοὺς 

σι 

1 [-Ἰ 

λόγους ἐν φιλοσοφίᾳ κρῖνον, ἂν ἔνδοϑεν ἀντιπαταγῇ 

καὶ ἀντηχῇ, δυσξύνετον ἔσται τῶν λεγομένων ἔξωϑεν. 

ἢ γὰρ οἰχεία δόξα καὶ σύνοικος οὐ προσδέξεται τὸ 

διαφωνοῦν πρὸς αὑτήν, ὡς μαρτυρεῖ τῶν αἱρέσεων 

τὸ πλῆϑος., ὧν, ἂν ἄριστα πράττῃ φιλοσοφία, μίαν 

ἔχει κατορϑοῦσαν., οἰομένας δὲ τὰς ἄλλας ἁπάσας 

μ᾿ οι 

καὶ μαχομένας πρὸς τὴν ἀλήϑειαν. 
ὃ. Ἔτι τοίνυν. εἰ μὲν οὐδέν ἐστι καταληπτὸν 

90 ἀνθρώπῳ καὶ γνωστόν, εἰκότως ὃ ϑεὺὸς ἀπεχώλυσεν 

αὐτὸν ὑπηνέμια καὶ ψευδῆ καὶ ἀβέβαια γεννᾶν. 
ἐλέγχειν δὲ τοὺς ἄλλους ἠνάγκαζε τοιαῦτα δοξά- 
ξοντας. οὐ γὰρ μιχρὺν ἦν ὄφελος ἀλλὰ μέγιστον 

ὃ τοῦ μεγίστου τῶν χακῶν. ἀπάτης καὶ κενοφρο- 

.0ῃ σύνης, ἀπαλλάττων λόγος 

“οὐδ᾽ ᾿“σκληπιάδαις τοῦτό γ᾽ ἔδωκε ϑεός.᾽ 

8 Ῥαθρηθταβ: αὐτοὺς 12 ἔνδοϑέν τι Μ 1 αὑτήν Ἔ: 
αὐτήν 20 Βοιρῖκ. ὃ ρ. 1566 

Ό 
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οὐ γὰρ σώματος ἡ Σωχράτους ἰατρεία, ψυχῆς δ᾽ ἦν 
ὑπούλου καὶ διεφϑαρμένης καϑαρμός. εἰ δ᾽ ἔστιν 
ἐπιστήμη τἀληϑοῦς ἕν δὲ τἀληϑές, οὐκ ἔλαττον 

ἔχει τοῦ εὑρόντος ὃ μαϑὼν παρὰ τοῦ εὑρόντος" 

λαμβάνει δὲ μᾶλλον ὁ μὴ πεπεισμένος ἔχειν, καὶ 

λαμβάνει τὸ βέλτιστον ἐξ ἁπάντων, ὥσπερ ὃ μὴ 
τεχὼν παιδοποιεῖται τὸν ἄριστον. 

0. Ὅρα δὲ μὴ τἄλλα μὲν οὐδεμιᾶς ἦν ἄξια σπου- 
δῆς ποιήματα καὶ μαϑήματα καὶ λόγοι δητόρων καὶ 
δόγματα σοφιστῶν, ἃ Σωκράτην γεννᾶν τὸ δαιμόνιον 

ἀπεκχώλυσεν᾽" ἣν δὲ μόνην ἡγεῖτο Σωκράτης σοφίαν 

περὶ τὸ ϑεῖον χαὶ νοητόν, ἐρωτικὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ προσ- 
ἀγορευομένην, ταύτης οὐ γένεσις ἔστιν ἀνθρώποις 
οὐδ᾽ εὕρεσις ἀλλ᾽ ἀνάμνησις. ὅϑεν οὐδὲν ἐδίδασκε 

Σωκράτης, ἀλλ᾽ ἐνδιδοὺς ἀρχὰς ἀποριῶν ὥσπερ 

ὠδίνων τοῖς νέοις ἐπήγειρε καὶ ἀνεκίνει καὶ συν- 
ἐξῆγε τὰς ἐμφύτους νοήσεις᾽ χαὶ τοῦτο μαιωτικὴν 
τέχνην ὠνόμαξεν, οὐκ ἐντιϑεῖσαν ἔξωϑεν, ὥσπερ 
ἕτεροι προσεποιοῦντο, νοῦν τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἀλλ᾽ 
ἔχοντας οἰκεῖον ἔν ἑαυτοῖς ἀτελῆ δὲ καὶ συγκεχυ- 
μένον καὶ δεόμενον τοῦ τρέφοντος καὶ βεβαιοῦντος 
ἐπιδεικνύουσαν. 

ΖΗΤΗΜΑ Β΄. 

1. “Τί δήποτε τὸν ἀνωτάτω ϑεὸν πατέρα τῶν 
πάντων καὶ ποιητὴν προσεῖπεν;" πότερον ὅτι τῶν 
μὲν ϑεῶν τῶν γεννητῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων πατήρ 

ΙΝ 
τ ΘΝ Ἐς τοῦ ἀληϑοῦς -- τὸ ἀληϑὲς { παῖδα ποιεῖται ὟΝ 

ΕἸ τη 8}1}} μαιευτικὴν, 8568 οἵ, γ. 9995 94 οἵ, Ρ]αΐ. Τύτη, Ρ. 280 
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ἐστιν, ὧς Ὅμηρος ἐπονομάζξει. ποιητὴς δὲ τῶν ἀλό- 

γῶν καὶ ἀψύχων; οὐδὲ γὰρ χορίου φησὶ Χρύσιππος 
πατέρα καλεῖσϑαι τὸν παρασχόντα τὸ σπέρμα, καίπερ 

ἐκ τοῦ σπέρματος γεγονότος. ἢ τῇ μεταφορᾷ χρώ- 

ἱξνος, ὥσπερ εἴωϑε, τὸν αἴτιον πατέρα τοῦ κόσμου 

κέκληκεν; ὡς τῶν ἐρωτικῶν λόγων 'πατέρα᾽ Φαῖδρον 

ἐν Συμποσίῳ προσεῖπεν, εἰσηγητὴν αὐτῶν γενόμενον" 

ἐν δὲ τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ ᾿καλλίπαιδα᾽" πολλοὺς 1001 
γὰρ καὶ καλοὺς λόγους ἐν φιλοσοφίᾳ γενέσϑαι, τὴν 

ἀρχὴν ἐκείνου παρασχόντος. ἢ διαφέρει πατήρ τὲ 

ποιητοῦ καὶ γεννήσεως ποίησις; ὡς γὰρ τὸ γεγεν- 

νημένον καὶ πεποίηται. οὐ μὴν ἀνάπαλιν, οὕτως ὃ 

γεννήσας χαὶ πεποίηκεν. ἐμψύχου γὰρ ποίησις ἡ 

γέννησίς ἐστι καὶ ποιητοῦ μέν. οἷος οἰκοδόμος ἢ 

ὑφάντης ἢ λύρας δημιουργὸς ἢ ἀνδοιάντος, ἀπήλ- 

λακται γενόμενον τοὔργον᾽ ἡ δ᾽ ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος 

ἀρχὴ καὶ δύναμις ἐγκέκραται τῷ τεκνωϑέντι καὶ 
συνέχει τὴν φύσιν, ἀπόσπασμα καὶ μόριον οὖσαν 

τοῦ τεχνώσαντος. ἐπεὶ τοίνυν οὐ πεπλασμένοις ὃ 

κόσμος οὐδὲ συνηρμοσμένοις ποιήμασιν ξοικεν, ἀλλ᾽ 
ἔνεστιν αὐτῷ μοῖρα πολλὴ ξωότητος καὶ ϑειότητος, 

ἣν ὃ ϑεὺς ἐγκατέσπειρεν ἀφ᾽ ἕαυτοῦ τῇ ὕλῃ καὶ 
κατέμιξεν, εἰκότως ἅμα πατήρ τε τοῦ κόσμου, ξῴου 

γεγονότος, καὶ ποιητὴς ἐπονομάζξεται. 

1 Ὅμηρος] 4 44. 4 68 «10 1 Συμποσίῳ) ν. 11τὰ 
8 καλλίπαιδα ἊὟΥ οχ ῬΒαθάν, Ρ. 361 ἃ: καλλιπίδαν 11 ποίησις 
Ιδππούϊιβ: γέννησις αὖ γένεσις 12 πεποίηται] γέγονεν τοὶ 
13 πεποίηκεν) 4, οὐ μὴν ἀνάπαλιν Μ 10. ποίησις Τγηο- 
μὰ8: γένεσις 10 Ἐ; τὸ ἔργον 
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2. Τούτων δὲ μάλιστα τῆς Πλάτωνος ἁπτομένων 
δόξης. ἐπίστησον εἰ κἀκεῖνο λεχϑήσεταν πιϑανῶς" 

ὅτι. δυεῖν ὄντοιν ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκε, σώ- 
Ἂς Α Ὡ"Ἕ" " ἐν 3 2 ’ δε 9' ᾿Ὶ νλλ Ἑ 

ματος καὶ ψυχῆς, τὸ μὲν οὐκ ἐγέννη εὸς ἀλλά, 
τῆς ὕλης παρασχομένης. ἐμόρφωσε καὶ συνήρμοδε, 

πέρασιν οἰχείοις καὶ σχήμασι δήσας καὶ ὁρίσας τὸ 

ἄπειρον" ἡ δὲ ψυχή, νοῦ μετασχοῦσα καὶ λογισμοῦ 
Ἁ ς , Ψ “ 2 Ἁ “- -“ ΄ 3 Ἁ 

καὶ ἁρμονίας, οὐκ ἔργον ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ μόνον ἀλλὰ 
Ν , ΚΠ ΆΞΕῚ 3 ΘΝ αι) . ἀν 3 - "] χαὶ μέρος, οὐδ᾽ ὑπ΄ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ἀπ αὐτοῦ καὶ 

ἐξ αὐτοῦ γέγονεν. 

ΖΗΤΗΜΑ Τ΄. 

1. “Ἐν τῇ Πολιτείᾳ, τοῦ παντός “ὥσπερ μιᾶς 
γραμμῆς τετμημένης ἄνισα τμήματα. πάλιν τέμνων 
ἑχάτερον τμῆμα εἰς δύο ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό 

τὲ τοῦ ὁρωμένου γένος χαὶ τὸ τοῦ νοουμένου περὶ 
τὰ πάντα ποιήσας τοῦ μὲν νοητοῦ πρῶτον ἀποφαίνει 

τὸ περὶ τὰ πρῶτα εἴδη. δεύτερον τὸ μαϑηματικόν᾽" 

τοῦ δ᾽ αἰσϑητοῦ πρῶτον μὲν τὰ στερέμνια σώματα, 

δεύτερον δὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ εἴδωλα τούτων" 

καὶ κριτήριον ἕχάστῳ τῶν τεττάρων ἀποδίδωσιν 

ἴδιον. νοῦν μὲν τῷ πρώτῳ διάνοιαν δὲ τῷ μαϑη- 
ματιχῷ, τοῖς δ᾽ αἰσϑητοῖς πίστιν, εἰχασίαν δὲ τοῖς 
περὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὰς εἰχόνας. τί οὖν διανοη- 

ϑεὶς εἰς ἄνισα τμήματα τὸ πᾶν ἔτεμε; καὶ πότερον 

11. Νονῦμι Ποὺ οαραῦ ροβυῖῦ ὙΥ, ἴπ οἡμηηΐθα5 Π10γ18 Πᾶ60 
ἀπ, ΟΠ ῬΎΠΟΥ 8. οομϊ απ σπηθαν 12 Πολιτείᾳ} ». 5809 ἃ 
10. τοῦ Ἵν: γοῦν τοῦ αυὖ γοῦν 18 περὶ τὰ] τέτταρα Ὗ; 
τ] τὴ μέρη δ᾽ 
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τῶν τμημάτων. τὸ νοητὸν ἢ τὸ αἰσϑητόν. μεῖξόν 

ἐστιν; αὐτὸς γὰρ οὐ δεδήλωκε. 

ΖΔόξει δ᾽ αὐτόϑεν μὲν εἶναι μεῖζον τὸ αἰσϑητόν᾽ 

ἡ γὰρ ἀμέριστος οὐσία καὶ χατὰ ταὐτὸν ὡσαύτως 
ἔχουσα τῶν νοητῶν ἐστιν εἰς βραχὺ συνηγμένη καὶ 

χαϑαρόν, ἡ δὲ σχεδαστὴ περὶ τὰ σώματα καὶ περι- 

πλανὴς τὸ αἰσϑητὸν παρέσχεν. ἔτι τὸ μὲν ἀσώματον 

πέρατος οἰκεῖον, τὸ δὲ σῶμα τῇ ὕλῃ μὲν ἄπειρον 
καὶ ἀόριστον, αἰσϑητὸν δὲ γιγνόμενον, ὅταν δρισϑῇ 

10 μετοχῇ τοῦ νοητοῦ. ἔτι, καϑάπερ αὐτῶν τῶν αἰσϑη- 

τῶν ἕκαστον εἰκόνας ἔχει πλείους καὶ σκιὰς καὶ 

εἴδωλα καὶ ὅλως ἀφ᾽ ἑνὸς παραδείγματος πάμπολλα 
μιμήματα γίγνεσϑαι καὶ φύσει καὶ τέχνῃ δυνατόν 

ἐστιν, οὕτως ἀνάγκη τὰ ἐνταῦϑα τῶν ἐχεῖ πλήϑει 

διαφέρειν κατὰ τὸν Πλάτωνα παραδείγματα καὶ 
ἰδέας τὰ νοητὰ τῶν αἰσϑητῶν ὥσπερ εἰχόνων ἢ 

ἐμφάσεων ὑποτιϑέμενον. ἔτι τῶν εἰδῶν νόησιν ἐξ 

ἀφαιρέσεως καὶ περικοπῆς σώματος ἐπάγει, τῇ τῶν 
μαϑημάτων τάξει καταβιβάζων ἀπὸ τῆς ἀριϑμητικῆς 

ἐπὶ γεωμετρίαν, εἶτα μετὰ ταύτην ἐπ᾽ ἀστρολογίαν, 
ἐπὶ πάσαις ὃὲ τὴν ἁρμονικὴν τιϑείς" γίγνεται μὲν 

γὰρ τὰ μὲν γεωμετρούμενα, τοῦ ποσοῦ μέγεϑος 

προσλαβόντος" τὰ δὲ στερεά, τοῦ μεγέϑους βάϑος" 

τὰ δ᾽ ἀστρολογούμενα, τοῦ στερεοῦ κίνησιν" τὰ δ᾽ 

ἁρμονικά, τῷ κινουμένῳ σώματι φωνῆς προσγενο- 

μένης. ὅϑεν ἀφαιροῦντες φωνὴν μὲν τῶν κινου- 

μένων κίνησιν δὲ τῶν στερεῶν βάϑος δὲ τῶν 

ϑι 

1 οι 

2 ς. 

τῷ σι 

8 τῇ ὕλῃ μὲν ΒοΘηΒΟΙοταΒ: τῇ μὲν ὕλῃ Ὁ 50Υ, νἱᾷ, δῦ 
αἰσϑητὸν δ᾽ ἐστὶ γιγνόμενον υὺ αἰσθητὸν δὲ γίγνεται μόνον 
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1009 ἐπιπέδων. μέγεϑος δὲ τῶν ποσῶν. ἐν αὐταῖς γενησό- 

4’ 

μεϑα ταῖς νοηταῖς ἰδέαις, οὐδεμίαν διαφορὰν 

ἐχούσαις πρὸς ἀλλήλας κατὰ τὸ ἕν καὶ μόνον νοού- 

μενον. οὐ γὰρ ποιεῖ μονὰς ἀριϑμόν, ἂν μὴ τῆς 

ἀπείρου δυάδος ἅψηται" ποιήσασα δ᾽ οὕτως ἀριϑμόν. 
εἰς στιγμὰς εἶτα γραμμὰς ἐκ δὲ τούτων εἰς ἐπιφα- 

νείας καὶ βάϑη καὶ σώματα πρόεισι χαὶ σωμάτων 

ποιότητας ἐν πάϑεσι γιγνομένων. ἔτι τῶν μὲν 

νοητῶν ἕν κριτήριον ὁ νοῦς" καὶ γὰρ ἡ διάνοια 

νοῦς ἐστιν ἐν τοῖς μαϑηματικοῖς ὥσπερ ἐν κατόπ- 

τροις ἐμφαινομένων τῶν νοητῶν. ἐπὶ δὲ τὴν τῶν 
σωμάτων γνῶσιν ὑπὸ πλήϑους πέντε δυνάμεις καὶ 

διαφορὰς αἰσϑητηρίων ἣ φύσις ἔδωκεν ἡμῖν" καὶ 

οὐ πάντα φωρᾶται ταύταις ἀλλ᾽ ἐκφεύγει πολλὰ 
διὰ μιχρότητα τὴν αἴσϑησιν. ἔτι, ὥσπερ ἡμῶν 

ἑχάστου συνεστῶτος ἔκ τὲ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώ- 

ματος μικρόν ἐστι τὸ ἡγεμονικὸν καὶ νοερὸν ἐν 
πολλῷ τῷ τῆς σαρκὸς ὄγκῳ κεχρυμμένον. οὕτως 
εἰκὸς ἔχειν ἔν τῷ παντὶ τὸ νοητὺν πρὸς τὸ αἰσϑητόν. 
καὶ γὰρ ἄρχει τὰ νοητὰ τῶν σωματικῶν, ἀρχῆς δὲ 
πάσης πλέον τὸ ἐξ αὐτῆς καὶ μεῖζον. 

2. Πρὸς δὲ τοὐναντίον εἴποι τις ἂν πρῶτον, 
ὅτι συγχρίνοντες τὰ αἰσϑητὰ τοῖς νοητοῖς τρόπον 
τινὰ τὰ ϑνητὰ τοῖς ϑείοις ἐξισοῦμεν" ὃ γὰρ ϑεὸς 

Ε] 

10 

15 

ἐν τοῖς νοητοῖς. ἔπειτα πανταχοῦ δήπου τὸ περιεχό- 95 
μένον ἕλαττόν ἔστι τοῦ περιέχοντος, ἡ δὲ τοῦ παντὸς 
φύσις τῷ νοητῷ περιέχει τὸ αἰσϑητόν" ὃ γὰρ ϑεός 

10 ἔτι ὥσπερ Ὕ: ἐν ᾧ καίπερ 
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ἱτὴν ψυχὴν εἰς τὸ μέσον ϑεὶς διὰ παντὸς τ᾽ ἔτεινε 

χαὶ ἔξωϑεν τὰ σώματα αὐτῇ περιεκάλυψεν. ἔστι 
δ᾽ ἀόρατος ἣ ψυχὴ καὶ ᾿ἱπάσαις ταῖς αἰσϑήσεσιν 
ἀναίσθητος ὡς ἐν τοῖς Νόμοις εἴρηται" διὸ καὶ 

φϑαρτὸς ἡμῶν εἷς ἕκαστός ἐστιν. ὃ δὲ κόσμος οὐ 
φϑαρησόμενος" ἡμῶν μὲν γὰρ ἕχάστου τὴν ζωτικὴν 

δύναμιν ἐντὸς περιέχει τὸ ϑνητοειδὲς καὶ διαλυτόν. 

ἐν δὲ τῷ κόσμῳ τοὐναντίον, ὑπὸ τῆς κυριωτέρας 

ἀρχῆς καὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἐχούσης ἀεὶ σῴξεται 
τὸ σωματικὸν ἐν μέσῳ περιεχόμενον. καὶ μὴν 

ἀμερές γε λέγεται καὶ ἀμέριστον τὸ μὲν σῶμα μικρό- 
τητι. τὸ δ᾽ ἀσώματον καὶ νοητὸν ὡς ἁπλοῦν καὶ 
εἰλικρινὲς καὶ καϑαρὸν ἁπάσης στερεότητος καὶ δια- 

φορᾶς. καὶ ἄλλως εὔηϑές ἐστι τοῖς σωματικοῖς 

τεκμαίρεσθαι περὶ τῶν ἀσωμάτων. τὸ γοῦν 'νῦν᾽ 
ἀμερὲς μὲν καλεῖται καὶ ἀμέριστον, ἅμα δὲ πανταχοῦ 
ἐνέστηκε καὶ οὐδὲν αὐτοῦ τῆς οἰκουμένης μέρος 

ἔρημόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πάϑη πάντα καὶ πράξεις 
φϑοραί τε πᾶσαι καὶ γενέσεις αἱ ὑπὸ τὸν κόσμον 

ἐν τῷ 'νῦν᾽ περιέχονται. χριτήριον δὲ τοῦ νοητοῦ 

μόνον ἐστὶν ὃ νοῦς, ὡς φωτὺς ὄψις. δι᾿ ἁπλότητα 

καὶ ὁμοιότητα τὰ δὲ σώματα, πολλὰς διαφορὰς 
ἔχοντα χαὶ ἀνομοιότητας, ἄλλα ἄλλοις κριτηρίοις 
ὥσπερ ὀργάνοις ἁλίσκεσθαι πέφυκεν. ἀλλὰ μὴν 

2 τὰ σώματα] τὸ σῶμα ῬΙ]αίο Ττη. ». 840. Εοτγῦ, σοΥγ, 
τῷ σώματι αὐτὴν περιεκάλυψεν 4 Νόμοις] ν». 8986 
0. ἕχάστου ἀαὺ ἕκαστος Θχμϊθοπὺ Ἰἰθυϊ, ἀπὰρ γϑβου, νἱᾷ, 
ἑκάστοις. Οἵ, ν». 95 6 1 Ἔ: διάλυτον 9 Ἔ; τὰ αὐτὰ 
18 στερεότητος)] στερήσεως Χ 00]]. Αὐ]βίοί, ἀ6 Αὐἴτηα Τ,. ΠΠΠ 
11 δ᾽ ἐνέστηκε πανταχοῦ 

Ὦ 
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οὐδὲ τῆς ἐν ἡμῖν νοητῆς καὶ νοερᾶς δυνάμεως κατα- 

φοονοῦσιν ὀρϑῶς" πολλὴ γὰρ οὖσα καὶ μεγάλη 
περίεστι παντὸς τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ μέχρι τῶν ϑείων 

ἐξικνεῖται. τὸ δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐν Συμποσίῳ 
διδάσκων. πῶς δεῖ τοῖς ἐρωτικοῖς χρῆσϑαι, μετά- 5 

γοντα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν καλῶν ἐπὶ τὰ 
νοητά, παρεγγυᾷ μήτε σώματός τινος μήτ᾽ ἐπιτη- 

Ε δεύματος μήτ᾽ ἐπιστήμης κάλλει μιᾶς ὑποτετάχϑαι 

καὶ δουλεύειν, ἀλλ᾽ ἀποστάντα τῆς περὶ ταῦτα μικρο- 
λογίας ᾿ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ καλοῦ πέλαγος τρέπεσϑαιΐ. τὸ 

ΖΗΤΗΜΑ Δ΄. 

“Τί δήποτε, τὴν ψυχὴν ἀεὶ πρεσβυτέραν ἀποφαί- 
νῶν τοῦ σώματος αἰτίαν τε τῆς ἐκείνου γενέσεως 

καὶ ἀρχήν. πάλιν φησὶν οὐκ ἂν γενέσϑαι ψυχὴν 
ἄνευ σώματος οὐδὲ νοῦν ἄνευ ψυχῆς, ἀλλὰ ψυχὴν ι5 

μὲν ἐν σώματι νοῦν δ᾽ ἐν τῇ ψυχῇ; δόξει γὰρ τὸ 
σῶμα καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. συνυπάρχον ἅμα τῇ 
ψυχῇ καὶ γεννώμενον ὑπὸ τῆς ψυχῆς. 

10083β8͵ὀ Ἢ τὸ πολλάκις ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον ἀληϑές 
ἐστιν: ἡ μὲν γὰρ ἄνους ψυχὴ καὶ τὸ ἄμορφον σῶμα 90 
συνυπῆρχον ἀλλήλοις ἀεὶ χαὶ οὐδέτερον αὐτῶν 
γένεσιν ἔσχεν οὐδ᾽ ἀρχήν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἡ ψυχὴ νοῦ 
μετέλαβε καὶ ἁρμονίας, καὶ γενομένη διὰ συμφωνέας 
ἔμφρων μεταβολῆς αἰτία γέγονε τῇ ὕλῃ καὶ κρατή- 
σασα ταῖς αὑτῆς κινήσεσι τὰς ἐκείνης ἐπεσπάθσατο 36 
καὶ ἐπέστρεψεν, οὕτω τὸ σῶμα τοῦ κόσμου γένεσιν 

4 Συμποσίῳ] γν. 910 ἃ 12 ΡΙ]αῦ. ΤΊπι. Ρ. 80 Ὁ. ΟΕ Τοσο. 
ν. 8900 19 ἦ ΤθυθΌποιαβ: ἢ 
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ἔσχεν ὑπὸ τῆς ψυχῆς. καὶ κατασχηματιξόμενον καὶ 

συνομοιούμενον. οὐ γὰρ ἐξ αὑτῆς ἡ ψυχὴ τὴν τοῦ 

σώματος ἐδημιούργει φύσιν οὐδ᾽ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. 
ἀλλ᾽ ἐκ σώματος ἀτάκτου- καὶ ἀσχηματίστου σῶμα 
τεταγμένον ἀπειργάσατο καὶ πειϑήνιον. ὥσπερ οὖν, 

εἰ φαίη τις ἀεὶ τὴν τοῦ σπέρματος δύναμιν εἶναι 

μετὰ σώματος. γεγονέναι μέντοι τὸ σῶμα τῆς συκῆς 

ἢ τῆς ἐλαίας ὑπὸ σπέρματος. οὐδὲν ἐρεῖ διάφωνον᾽ 
αὐτὸ γὰρ τὸ σῶμα, κινήσεως αὐτῷ καὶ μεταβολῆς 

ὑπὸ τοῦ σπέρματος ἐγγενομένης. ἔφυ τοιοῦτο καὶ 

διεβλάστησεν᾽ οὕτως ἡ ἄμορφος ὕλη καὶ ἀόριστος 
ὑπὸ τῆς ψυχῆς ἐνούσης σχηματισϑεῖσα μορφὴν ἔδχε 

τοιαύτην καὶ διάϑεσιν. 

ΖΗΤΗΜΑ Κ΄. 

1. “Διὰ τί, τῶν μὲν εὐθυγράμμων τῶν δὲ κυ- 
κλικῶν σωμάτων καὶ σχημάτων Ὄντων, τὰς τῶν 

εὐθυγράμμων ἀρχὰς ἔλαβε τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον 

καὶ τὸ σκαληνόν" ὧν τὸ μὲν τὸν κύβον συνέστησε 
γῆς στοιχεῖον ὄντα, τὸ δὲ σκαληνὸν τήν τὲ πυρα- 
μίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον. τὸ μὲν 

πυρὸς σπέρμα τὸ δ᾽ ἀέρος τὸ δ᾽ ὕδατος γενόμενον" 
τὸ δὲ τῶν κυχλικῶν ὅλως παρῆκε. καίτοι μνησϑεὶς 

τοῦ σφαιροειδοῦς, ἐν οἷς φησι τῶν κατηριϑμημένων 

σχημάτων ἕκαστον σώματος περιφεροῦς εἰς ἴσα δια- 
ο νεμητικὸν εἶναι; 

Πότερον, ὡς ὑπονοοῦσιν ἔνιοι, τὸ δωδεκάεδρον 

τῷ σφαιροειδεῖ προσένειμεν, εἰπὼν ὅτι τούτῳ ἱπρὺς 

16 οὗ. Τίτη, Ρ. δ4Ὁ 8αᾷ. δδ8 27 ΤΊΙΩ, Ρ. ὅδο 

ῬΙαίασομί Μοτα]α. ΥοἹ, ΥἹ. 9 

σ 
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τὴν τοῦ παντὸς ὃ ϑεὸς κατεχρήσατο φύσιν ἐκεῖνο 
Ὁ διαξωγραφῶν: καὶ γὰρ μάλιστα τῷ πλήϑει τῶν 

στοιχείων ἀμβλύτητι δὲ τῶν γωνιῶν τὴν εὐθύτητα 

διαφυγὸν εὐκαμπές ἐστι, καὶ τῇ περιτάσει καϑάπερ 

αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι κυκλοτερὲς γίγνεται καὶ 5 

περιληπτικόν᾽ ἔχει γὰρ εἴκοσι γωνίας στερεάβ, ὧν 

ἑχάστην ἐπίπεδοι περιέχουσιν ἀμβλεῖαι τρεῖς" ἑκάστη 
γὰρ ὀρϑῆς ἐστι καὶ πέμπτου μορίου" συνήρμοσται 

δὲ χαὶ συμπέπηγεν ἐκ δώδεκα πενταγώνων ἰσογω- 

νίων καὶ ἰσοπλεύρων, ὧν ἕκαστον ἐκ τριάκοντα τῶν ιο 
πρώτων σχαληνῶν τριγώνων συνέστηκε, διὸ καὶ 

δοκεῖ τὸν ζῳδιακὸν ἅμα καὶ τὸν ἐνιαυτὸν ἀπομυ- 

μεῖσϑαι ταῖς διανομαῖς τῶν μοιρῶν ἰσαρίϑμοις οὔσαις. 

Ε 2. Ἢ πρότερόν ἐστι χατὰ φύσιν τὸ εὐθὺ τοῦ 

περιφεροῦς, μᾶλλον δ᾽ ὅλως πάϑος τι τῆς εὐθείας τὉ 

ἡ περιφερής: κάμπτεσϑαι γὰρ λέγεται τὸ ὀρϑὸν καὶ 
ὁ κύκλος γράφεται χέντρῳ καὶ διαστήματι" τοῦτο δ᾽ 
ἐστὶν εὐθείας τόπος, ὑφ᾽ ἧς καὶ μετρεῖται" τὸ γὰρ 
περιέχον ἐκ τοῦ μέσου πανταχόϑεν ἴσον ἀφέστηκε. 

γεννᾶται δὲ καὶ κῶνος καὶ κύλινδρος ἀπ᾽ εὐϑυ- 90 

γράμμων, ὃ μὲν τριγώνου περὶ μίαν πλευρὰν μέ- 
νουσαν τῇ ἑτέρᾳ πλευρᾷ καὶ τῇ βάσει περιενεχϑέντος" 
ὁ δὲ χύλινδρος παραλληλογράμμου ταὐτὸ τοῦτο 
παϑόντος. ἔτι τῆς μὲν ἀρχῆς ἐγγυτέρω τὸ ἔλαττον, 

Ε ἐλαχίστη δὲ πασῶν ἡ εὐθεῖα τῆς γὰρ περιφεροῦς 536 
“2 " ᾿ 2 ᾽ Ἂ " κ ᾿ ΄ “ τὸ μὲν ἕντύός ἐστι κοῖλον κυρτὸν δὲ τὸ ἐχτός. ἔτι 

, 8. ὀρϑὴ Νοράτοϊ]α ; τηδ]ῖτη ὀρϑὴ καὶ ὀρϑῆς ἐστι πέμπτον 
μύριον 24. τη }1η}] τοὔλαττον 26 τὸ μὲν ἐντός ἐστι 
κοῖλον ἢ: τὸ μέν ἐστι κοῖλον 
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τῶν σχημάτων οὗ ἀριϑμοὶ πρότεροι, χαὶ γὰρ ἡ μονὰς 
τῆς στιγμῆς᾽ ἔστι γὰρ ἡ στιγμὴ μονὰς ἐν θέσει. 

καὶ μὴν ἡ μονὰς τρίγωνός ἐστι πᾶς γὰρ τρίγωνος 

ἀριϑμὸς ὀκτάκις γενόμενος καὶ μονάδα προσλαβὼν 

5 γίγνεται τετράγωνος" τοῦτο δὲ χαὶ τῇ μονάδι συμ- 

βέβηκε: πρότερον οὖν τοῦ κύκλου τὸ τρίγωνον" εἰ 

δὲ τοῦτο. καὶ εὐθεῖα τῆς περιφεροῦς. ἔτι τὸ στοι- 
χεῖον εἰς οὐδὲν διαιρεῖται τῶν συνισταμένων ἐξ 

αὐτοῦ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις εἰς τὸ στοιχεῖον ἡ διάλυσις. 

1 εὐ τοίνυν τὸ μὲν τρίγωνον εἰς οὐδὲν περιφερὲς δια- 1004 

λύεται, τὸν δὲ κύκλον εἰς τέτταρα τρίγωνα τέμ- 

νουσιν αἷ δύο διάμετροι, πρότερον ἂν τῇ φύσει καὶ 

στοιχειωδέστερον εἴη τοῦ κυκλικοῦ τὸ εὐθύγραμμον. 

ὅτι τοίνυν προηγούμενον μέν ἔστι τὸ εὐθύγραμμον. 

ιό τὸ δὲ κυχλικὸν ἐπιγιγνόμενον καὶ συμβεβηκός, αὐτὸς 
ὁ Πλάτων ἐνεδείξατο" τὴν γὰρ γῆν ἐκ κύβων συστη- 

σάμενος, ὧν ἕκαστον εὐθύγραμμοι περιέχουσιν ἐπι- 
φάνειαι, σφαιροειδὲς αὐτῆς γεγονέναι τὸ σχῆμά φησι 

καὶ στρογγύλον. ὥστ᾽ οὐδὲν ἔδει ποιεῖν τῶν περι- 

90 φερῶν ἴδιον στοιχεῖον, εἰ καὶ τοῖς εὐθυγράμμοις 

πρὸς ἄλληλά πῶς συναρμοττομένοις ὁ σχηματισμὸς 

οὗτος ἐπιγίγνεσϑαι πέφυκεν. Β 
ὃ. Ἔτι, εὐθεῖα μὲν ἥ τε μείξων ἥ τε μικροτέρα 

τὴν αὐτὴν εὐθύτητα διατηρεῖ. τὰς δὲ τῶν κύκλων 

ε0 περιφερείας, ἂν ὦσι σμικρότεραι, καμπυλωτέρας καὶ 
σφιγγομένας τῇ κυρτότητι μᾶλλον ὁρῶμεν: ἂν δὲ 

μείζους, ἀνειμένας" ἱστάμενοι γοῦν κατὰ τὴν κυρτὴν 

7 ταϑ] τη καὶ ἡ εὐθεῖα 16 Πλάτων] ΤΊ. Ρ. δδ ἃ 
οΞ 
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περιφέρειαν οὗ μὲν χατὰ σημεῖον οἵ δὲ κατὰ 

γραμμὴν ἅπτονται τῶν ὑποκειμένων ἐπιπέδων" ὥσϑ᾽ 

ὑπονοήσειεν ἄν τις εὐθείας κατὰ μικρὰ πολλὰς 

συντιϑεμένας τὴν περιφερῆ γραμμὴν ἀποτελεῖν. 

4. Ὅρα δὲ μὴ τῶν ἐνταῦϑα κυκλικῶν καὶ σφαι- 

ροειδῶν οὐδέν ἐστιν ἀπηχριβωμένον, ἀλλ᾽ ἐντάσει 

καὶ περιτάσει τῶν εὐθυγράμμων ἢ μικρότητι τῶν 

μορίων τῆς διαφορᾶς λανϑανούσης ἐπιφαίνεται τὸ 

στρογγύλον καὶ κυκλοειδές: ὅϑεν οὐδὲ κινεῖται 

φύσει τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων ἐγκυκλίως οὐδὲν ἀλλ᾽ 
ἐπ᾿ εὐθείας ἅπαντα τὸ δ᾽ ὄντως σφαιροειδὲς οὐκ 

ἔστιν αἰσϑητοῦ σώματος ἀλλὰ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 

νοῦ στοιχεῖον. οἷς καὶ τὴν κυκλοφορικὴν κίνησιν 

ὡς προσήκουσαν κατὰ φύσιν ἀποδίδωσιν. 

ΖΗΤΗΜᾺ 6΄. 

Πῶς ποτὲ ἐν τῷ Φαίδρῳ λέγεται τὸ τὴν τοῦ 
πτεροῦ φύσιν. ὑφ᾽ ἧς ἄνω τὸ ἐμβριϑὲς ἀνάγεται, 
κεχοινωνηκέναι μάλιστα τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ 
ϑείου 

Πότερον ὅτι περὶ ἔρωτος ὃ λόγος ἐστί, κάλλους 
ὃὲ τοῦ περὶ τὸ σῶμα ὃ ἔρως. τὸ δὲ κάλλος ὁμοιό- 
τητι τῇ πρὸς τὰ ϑεῖα κινεῖ καὶ ἀναμιμνήσκει, τὴν 
ψυχήν᾽ ἢ μᾶλλον οὐδὲν περιεργαστέον ἀλλ᾽ ἁπλῶς 
ἀχουστέον ὅτι, τῶν περὶ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς δυνά- 
μεῶν πλειόνων οὐσῶν, ἡ διαλογιστικὴ καὶ διανοη- 
τικὴ μάλιστα τοῦ ϑείου χεκοινώνηκεν, ἣν τῶν ϑείων 

106 Φαίδρῳ] ». 2ἀ10ὰ 11 ἄγεταιδ'Ὺ 18 τοῦ ϑεοῦ τηρὶ 
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χαὶ οὐρανίων ἔφησεν; ἣν οὐκ ἀπὸ τρύπου πτερὸν 

προσηγόρευσεν, ὡς τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν ταπεινῶν 

χαὶ ϑνητῶν ἀναφέρουσαν. 

ΖΗΤΗΜΑ Ζ΄. 

1. “Πῶς ποτὲ φησιν ὃ Πλάτων τὴν ἀντιπερίστασιν 

τῆς κινήσεως διὰ τὸ μηδαμοῦ κενὸν ὑπάρχειν αἰτίαν 

εἶναι τῶν περὶ τὰς ἰατρικὰς σικύας παϑημάτων, καὶ 
τῶν περὶ τὴν κατάποσιν καὶ τὰ ῥιπτούμενα βάρη 

καὶ τὰ τῶν ὑδάτων ῥεύματα καὶ κεραυνούς, τήν τὲ 
φαινομένην πρὸς ἤλεκτρα καὶ τὸν λίϑον τὸν ᾿Ηρά- 

κλειον δλχὴν τάς τε τῶν φϑόγγων συμφωνίας: 

δόξει γὰρ ἀτόπως αἰτίαν μίαν παμπόλλων καὶ ἀνο- 

μοίων γένεσιν ἐπάγειν παϑῶν. 

2, Τὸ μὲν γὰρ περὶ τὴν ἀναπνοὴν ὡς γίγνεται 

τῇ ἀντιπεριστάσει τοῦ ἀέρος. αὐτὸς ἱχανῶς ἀποδέ- 
δειχε᾽ τὰ δὲ λοιπὰ πάντα φήσας ϑαυματουργεῖσϑαι 

καὶ τῷ κενὸν εἶναι μηδὲν περιωθεῖν ϑ᾽ αὑτὰ ταῦτ᾽ 
εἰς ἄλληλα καὶ διαμείβεσϑαι πρὸς τὰς αὑτῶν ἕδρας 
ἰόντα, τὴν καϑ' ἕκαστον ἐξεργασίαν ἡμῖν ἀφῆκε. 

ὃ. Πρῶτον μὲν οὖν τὺ περὶ τὴν σικύαν τοιοῦτόν 
ἐστιν ὁ περιληφϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς πρὸς τῇ σαρκὶ μετὰ 
ϑερμότητος ἀὴρ ἐχπυρωϑεὶς καὶ γενόμενος τῶν τοῦ 

χαλκοῦ πόρων ἀραιότερος ἐξέπεσεν οὐκ εἰς κενὴν 
χώραν. οὐ γὰρ ἔστιν, εἰς δὲ τὸν περιεστῶτα τὴν 

2 ἀπὸ ": ἄπο ὃ Πλάτων] ΤΊ. ». 80 Ξᾳ. 12 μίαν 
ΒαΘηβίαβ. μέαν 5'πθ αἰτέαν ϑ0Π6]]Θ 5188 18 ἐπάγειν 
Αποηγιηαβ: ὑπάγειν 1 ἀποδέδειχε] Τίμα. ». 1790 10 φήσας] 
ἴθ. Ρ. 806 11 καὶ τῷ κενὸν εἶναι μηδὲν ὅ: τὲ καὶ εἶναι 
μηδὲν οἵ, 1. 1. 
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σικύαν ἔξωϑεν ἀέρα, κἀκεῖνον ἀπέωσεν" ὃ δὲ τὸν 

πρὸ αὑτοῦ" καὶ τοῦτο πάσχων ἀεὶ καὶ δρῶν ὃ 

ἔμπροσϑεν ὑποχωρεῖ, τῆς κενουμένης γλιχόμενος 
ἢ τι ς ΠΕ ΟΝ, "Ὁ “ ἃ “ κ Ὶ . 

χώρας. ἣν ὃ πρῶτος ἐξέλιπεν. οὕτω δὲ τῇ σαρκὶ 

Ἰτοθῦ περιπίπτων, ἧς ἡ σικύα δέδρακται, καὶ ἀναξέων 5 

ἅμα συνεκϑλίβει τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν σικύαν. 

4. Ἡ δὲ κατάποσις γίγνεται τὸν αὐτὸν τρόπον" 

αἱ γὰρ περὶ τὸ στόμα καὶ τὸν στόμαχον κχοιλότητες 

ἀέρος ἀεὶ πλήρεις εἰσίν" ὅταν οὖν ἐμπιεσϑῇ τὸ σιτίον 

ὑπὸ τῆς γλώττης. ἅμα καὶ τῶν παρισϑμίων ἔντα- τὸ 
ϑέντων, ἐκϑλιβόμενος ὃ ἀὴρ πρὸς τὸν οὐρανὸν 
ἔχεται τοῦ ὑποχωροῦντος καὶ συνεπωϑεῖ τὸ σιτίον. 

ὅ. Τὰ δὲ ῥιπτούμενα βάρη τὸν ἀέρα σχίζει μετὰ 
πληγῆς ἐμπεσόντα καὶ διίστησιν. ὃ δὲ περιρρέων 

ὀπίσω, τῷ φύσιν ἔχειν ἀεὶ τὴν ἐρημουμένην χώραν 5 
διώκειν καὶ ἀναπληροῦν, συνέπεται τῷ ἀφιεμένῳ 
τὴν κίνησιν συνεπιταχύνων. 

Β 06. 4ϊ δὲ τῶν κεραυνῶν πτώσεις καὶ αὐταὶ 
δίψεσιν ἐοίκασιν. ἐχπηδᾷ γὰρ ὑπὸ πληγῆς ἐν τῷ 

νέφει γενομένης τὸ πυρῶδες εἰς τὸν ἀέρα κἀκεῖνος 90 

ἀντιρραγεὶς ὑποχωρεῖ, καὶ πάλιν ἐς ταὐτὸ συμπί- 
πτῶν ἄνωϑεν ἐξωϑεῖ κάτω παρὰ φύσιν ἀποβιαζό- 

μενος τὸν κεραυνόν. 
1. Τὸ δ᾽ ἤλεκτρον οὐδὲν ἕλκει τῶν παρακειμένων 

ὥσπερ οὐδ᾽ ἡ σιδηρῖτις λίϑος, οὐδὲ προσπηδᾷ τι 55 
τούτοις ἀφ᾽ αὑτοῦ τῶν πλησίον: ἀλλ᾽ ἡ μὲν λίϑος 

2 αὑτοῦ ἕ: αὐτοῦ δρῶν Ὗ: ἄγων 8 ὑποχωρεῖ] 
ααα, ὁ δ᾽ ὄὅπισϑεν ἐπιχωρεῖ ἰάθη ὕ ἀναζξέων] ἀναξέων 
ΑἸάϊηα. ἀναπιέξων Ἐπηροῦῖαβ. δ υϊσαῦα ργϑοβίαῦ. 
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τινὰς ἀπορροὰς ἐξίησιν ἐμβροιϑεῖς καὶ πνευματώδεις, 

αἷς ὁ συνεχὴς ἀναστελλόμενος ἀὴρ ὠϑεῖ τὸν πρὸ 

αὑτοῦ" κἀκεῖνος ἐν κύκλῳ περιιὼν καὶ ὑπονοστῶν 

αὖϑις ἐπὶ τὴν κενουμένην χώραν ἀποβιάζξεται καὶ 

ὁ συνεφέλκεται τὸν σίδηρον. τὸ δ᾽ ἤλεκτρον ἔχει 

μέν τι φλογοειδὲς ἢ πνευματικόν, ἐκβάλλει δὲ τοῦτο 
τῇ τρίψεν τῆς ἐπιφανείας, τῶν πόρων ἀναστομω- 

ϑέντων᾽ τὸ δὲ ταὐτὸ μὲν ἐχπεσὸν ποιεῖ τῷ τῆς 
σιδηρίτιδος. ἐφέλκεται δὲ τῶν πλησίον τὰ κουφό- 

τοτατὰ καὶ ξηρότατα διὰ λεπτότητα καὶ ἀσϑένειαν" 

οὐ γάρ ἐστιν ἰσχυρὸν οὐδ᾽ ἔχει βάρος οὐδὲ ῥύμην 

πλῆϑος ἀέρος ἐξῶσαι δυναμένην, ᾧ τῶν μειζόνων, 

ὥσπερ ἡ σιδηρῖτις, ἐπικρατήσει. πῶς οὖν οὔτε 

λίϑον οὔτε ξύλον ὁ ἀὴρ ἀλλὰ μόνον τὸν σίδηρον 

1. ὠϑεῖ καὶ προστέλλει πρὸς τὴν λίϑον; αὕτη δ᾽ ἐστὶ 
μὲν ἀπορία κοινὴ πρός τε τοὺς ὁλκχῇ τῆς λίϑου 
καὶ τοὺς φορᾷ τοῦ σιδήρου τὴν σύμπηξιν οἰο- 

μένους γίγνεσϑαι τῶν σωμάτων εἰλυσπᾶν δ᾽ οὕτως 
ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος. ὃ σίδηρος οὔτ᾽ ἄγαν ἀραιός 

90 ἐστιν ὡς ξύλον οὔτ᾽ ἄγαν πυκνὸς ὡς χρυσὸς 

ἢ λέίϑος, ἀλλ᾽ ἔχει πόρους καὶ οἴμους καὶ τραχύ- 
τητας διὰ τὰς ἀνωμαλίας τῷ ἀέρι συμμέτρους, ὥστε 
μὴ ἀπολισϑάνειν ἀλλ᾽ ἕδραις τισὶν ἐνισχόμενον 

καὶ ἀντερείσεσι περιπλοκὴν σύμμετρον ἐχούσαις, ὡς 
ἂν ἐμπέσῃ πρὸς τὴν λίϑον φερόμενος, ἀποβιάξεσθϑαι τὸ σι 

1 Ἐ; ἀπορροίας 8 αὑτοῦ ": αὐτοῦ 10 προστέλλει) 
προσειλεῖ ὃ ἸὉ. τὴν  : τὸν 10 τῆς ": τοῦ 18 εἰλυσπᾶν δ᾽ ἢ 
οοΥτῖρ. νἱὰ, ἐλύετ᾽ ἂν δ᾽ ἀαὖ ἐλύετο δ᾽ ἂν 28 μὴ 
ΘαΘΌΠΟΥαΒ: μήτε 10, Ἐ; ἀπολισϑαίνειν 
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καὶ προωϑεῖν τὸν σίδηρον. τούτων μὲν οὖν τοιοῦ- 

τός τις ἂν εἴη λόγος. : 

8, Ἢ δὲ τῶν ἐπὶ γῆς ὑδάτων ῥύσις οὐχ ὁμοίως 
εὐσύνοπτον ἔχει τὸν τῆς ἀντιπεριώσεως τρόπον. 

ἀλλὰ χρὴ καταμανϑάνειν τὰ λιμναῖα τῶν ὑδάτων ὁ ἰ- 

ἀτρεμοῦντα καὶ μένοντα, τῷ περικεχύσϑαι καὶ συν- 

αγαγεῖν πανταχόϑεν αὑτοῖς ἀκίνητον ἀέρα, μηδαμοῦ 

χενὴν ποιοῦντα χώραν. τὸ γοῦν ἐπιπολῆς ὕδωρ ἔν 

τὲ ταῖς λίμναις καὶ ἐν τοῖς πελάγεσι δονεῖται καὶ 

κυμαίνεται. τοῦ ἀέρος σάλον λαμβάνοντος" ἕπεται τὸ 
γὰρ εὐθὺς μεϑισταμένῳ καὶ συναπορρεῖ διὰ τὴν 
ἀνωμαλίαν" ἣ γὰρ κάτω πληγὴ τὴν κοιλότητα ποιεῖ 

τοῦ κύματος᾽ ἡ δ᾽ ἄνω τὸν ὄγκον, ἄχρι οὗ καταστῇ 

καὶ παύσηται, τῆς περιεχούσης τὰ ὑγρὰ χώρας ἕστα- 

μένης. αἵ ῥύσεις οὖν τῶν φερομένων ἀεὶ τὰ ὑπο- τὖ 

Ε χωροῦντα τοῦ ἀέρος διώκουσαι τοῖς δ᾽ ἀντιπεριῶ- 
ϑουμένοις ἐλαυνόμεναι τὸ ἐνδελεχὲς καὶ ἀλώφητον 
ἔχουσι. διὸ καὶ φέρονται ϑᾶττον οἵ ποταμοὶ πλη- 
ϑύοντες" ὅταν δ᾽ ὀλίγον ἢ καὶ κοῖλον, ἵεται τὸ 
ὑγρὸν ὑπ᾽ ἀσϑενείας, οὐχ ὑπείκοντος τοῦ ἀέρος οὐδὲ 90 
πολλὴν ἀντιπερίστασιν λαμβάνοντος. οὕτω δὲ καὶ 
τὰ πηγαῖα τῶν ὑδάτων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀναφέρεσϑαι, 
τοῦ ϑύραϑεν ἀέρος εἰς τὰς κενουμένας ἐν βάϑει 

χώρας ὑποφερομένου χαὶ πάλιν ϑύραξε τὸ ὕδωρ 
1006 ἐκπέμποντος. οἴκου δὲ βαϑυσκίου καὶ περιέχοντος 536 

ἀέρα νήνεμον ὕδατι ῥανϑὲν ἔδαφος πνεῦμα ποιεῖ 

, 9 περικεχῶσϑαι ΝὟῇ; ποι ορῦβ 7 δ: αὐτοῖς 18 ἄχρι ἢ: 
ἄχρις 14 ἐνισταμένης Ὗ 19 ἵεται Θαθθηθυαβ: ἴξται 
20 νήνεμον ὟὟ : ἢ ἄνεμον 
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καὶ ἄνεμον. μεϑισταμένου τοῦ ἀέρος ἐξ ἕδρας 
παρεμπίπτοντι τῷ ὑγρῷ καὶ πληγὰς λαμβάνοντος. 

οὕτως ἐξωθεῖσθαί ὃ ὑπ᾽ ἀλλήλων καὶ ἀνϑυπείκειν 

ἀλλήλοις πέφυκεν, οὐκ οὔσης κενότητος ἐν ἧ ϑὃά- 
τερον ἵδρυϑὲν οὐ μεϑέξει τῆς ϑατέρου μεταβολῆς. 

9. Καὶ μὴν τὰ περὶ τῆς συμφωνίᾳς αὐτὸς εἴρηκεν, 

ὃν τρόπον ὁμοιοῦσι τοὺς φϑόγγους. ὀξὺς μὲν γὰρ 

ὃ ταχὺς γίγνεται βαρὺς δ᾽ ὁ βραδύς" διὸ καὶ πρό- 
τερον κινοῦσι τὴν αἴσϑησιν οἵ ὀξεῖς" ὅταν δὲ τού- 

τοις ἤδη μαραινομένοις καὶ ἀπολήγουσιν οἵ βραδεῖς 

ἐπιβάλωσιν ἀρχόμενοι, τὸ κραϑὲν αὐτῶν δι’ ὁμοιο- 
πάϑειαν ἡδονὴν τῇ ἀκοῇ παρέσχεν. ἣν συμφωνίαν 

καλοῦσιν. ὅτι δὲ τούτων ὄργανον ὃ ἀήρ ἐστι. 
ῥάδιον συνιδεῖν ἐκ τῶν προειρημένων. ἔστι γὰρ 

ιόἡ φωνὴ πληγὴ τοῦ αἰσϑανομένου δι᾽ ὥτων ὑπ᾽ 
ἀέρος πλήττει γὰρ πληγεὶς ὃ ἀὴρ ὑπὸ τοῦ κινή- 
σαντος, ἂν μὲν ἧᾧ σφοδρόν, ὀξέως, ἂν δ᾽ ἀμβλύ, 
μαλακώτερον᾽ ὁ δὴ σφόδρα καὶ συντόνως πληγεὶς 

προσμίγνυσι τῇ ἀκοῇ πρότερος. εἶτα περιιὼν πάλιν 

καὶ καταλαμβάνων τὸν βραδύτερον συνέπεται καὶ 

συμπαραπέμπει τὴν αἴσθησιν. 

σι 

1 « 

2 [--Ὁ 

ΖΗΤΗΜΑ Η΄. 

1. “Πῶς λέγει τὰς ψυχὰς ὃ Τίμαιος εἴς τε γῆν καὶ 

σελήνην καὶ τἄλλα ὅσα ὄργανα χρόνου σπαρῆναι:; 

5. ΦΠότερον οὕτως ἐκίνει τὴν γῆν. ὥσπερ ἥλιον 

χαὶ σελήνην καὶ τοὺς πέντε πλάνητας. οὺὃς ὄργανα 

δ.Ἔ: ἐρυθρὸν θ εἴρηκεν] Τίμα, Ρ. 8084. 7 ὁμολογοῦσιν 
οἵ φϑόγγοι Νοραγο 23 Τέμαϊος] ». 42 Δ 24 ἔ: τὰ ἄλλα. 

σ 
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χρόνου διὰ τὰς τροπὰς προσηγόθευξ, καὶ ἔδει τὴν 

γῆν “ἱλλομένην περὶ τὸν διὰ πάντων πόλον τετα- 

μένον᾽ μὴ μεμηχανῆσϑαι συνεχομένην καὶ μένουσαν, 

ἀλλὰ στρεφομένην χαὶ ἀνειλουμένην νοεῖν, ὧς 

ὕστερον ᾿Δρίσταρχος καὶ Σέλευκος ἀπεδείκνυσαν, δ 
ὁ μὲν ὑποτιϑέμενος μόνον ὁ δὲ Σέλευκος καὶ ἀπο- 

φαινόμενος; Θεόφραστος δὲ καὶ προσιστορεῖ τῷ 
Πλάτωνι πρεσβυτέρῳ γενομένῳ μεταμέλειν, ὡς οὐ 

προσήκουσαν ἀποδόντι τῇ γῇ τὴν μέσην χώραν τοῦ 

παντός. 10 

Ὃ 2. Ἢ τούτοις μὲν ἀντίκειται πολλὰ τῶν ὁμολο- 

γουμένως ἀρεσκόντων τἀνδρί, μεταγραπτέον δὲ 
τό ᾿χρόνου᾽ ᾿ἱχρόνῳ᾽ λαμβάνοντα ἀντὶ τῆς γενικῆς 

τὴν δοτικήν. καὶ δεκτέον ὄργανα μὴ τοὺς ἀστέρας 

ἀλλὰ τὰ σώματα τῶν ἕξῴων λέγεσϑαι;.- καϑάπερ ιτῦ 
᾿Δριστοτέλης ὡρίσατο τὴν ψυχήν πρώτην ἐντελέχειαν 

σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

ὥστε τοιοῦτον εἶναι τὸν λόγον" αἵ ψυχαὶ εἰς τὰ 

προσήκοντα ὀργανικὰ σώματα ἕν χρόνῳ κατεσπά- 

ρησαν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο παρὰ τὴν δόξαν ἐστίν" οὐ 90 

γὰρ ἅπαξ ἀλλὰ πολλάκις ὕργανα χρόνου τοὺς 

ἀστέρας εἴρηκεν, ὕπου καὶ τὸν ἥλιον αὐτόν " εἰς 

Ε διορισμὸν καὶ φυλακὴν ἀριϑιμῶν χρόνου γεγονέναι" 
φησὶ μετὰ τῶν ἄλλων πλανήτων. 

Ὁ. ἥριστον οὖν τὴν γῆν ὄργανον ἀκούειν χρόνου, 55 

μὴ κινουμένην ὥσπερ τοὺς ἀστέρας, ἀλλὰ τῷ περὶ 

αὑτὴν μένουσαν ἀεὶ παρέχειν ἐκείνοις φερομένοις 

1 Τίτη. ρ. 400 12. ἢ; τῷ ἀνδρὶ 10 ᾿Δριστοτέλης] 
Ῥ. 412, 21 Βα. 10. πρώτην ὃ 248 ΤΊη. Ρ. 886 



ΡΙΑΤΟΝΊΙΟΑΕ ΟΥΔΕΞΤΊΟΝΕΣ, 199 

ἀνατολὰς καὶ δύσεις, αἷς τὰ πρῶτα μέτρα τῶν χρό- 

νῶν, ἡμέραι καὶ νύκτες, δρίξζονται" διὸ καί ᾿ φύλακα 

χαὶ δημιουργὺν αὐτὴν ἀτρεκῆ νυχτὸς καὶ ἡμέρας 

προσεῖπε᾽ καὶ γὰρ οἵ τῶν ὡρολογίων γνώμονες οὐ 

5 συμμεϑιστάμενοι ταῖς σκιαῖς ἀλλ᾽ ἑστῶτες ὄργανα 

χαὶ χρόνου μέτρα γεγόνασι, μιμούμενοι τῆς γῆς τὸ 

ἐπιπροσϑοῦν τῷ ἡλίῳ περὶ αὐτὴν ὑποφερομένῳ., 
καϑάπερ εἶπεν ᾿Εμπεδοκλῆς 

“νύκτα δὲ γαῖα τίϑησιν, ὑφισταμένη φαξεσσι.ἢ 

τὼ τοῦτο μὲν οὖν τοιαύτην ἔχει τὴν ἐξήγησιν. 
4, Ἐχεῖνο δὲ μᾶλλον ἄν τις ὑπίδοιτο, μὴ παρὰ 

τὸ εἰκὸς ὃ ἥλιος καὶ ἀτόπως λέγηται μετὰ τῆς 

σελήνης χαὶ τῶν πλανήτων εἰς διορισμὸν χρόνου 

γεγονέναι. καὶ γὰρ ἄλλως μέγα τοῦ ἡλίου τὸ ἀξί- 

τό μα καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ Πλάτωνος ἐν ]Πολιτείᾳ βασιλεὺς 
ἀνηγόρευται παντὸς τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ κύριος, ὥσπερ 1007 

τοῦ νοητοῦ τἀγαϑόν᾽ ἐχείνου γὰρ ἔχγονος λέγεται, 

παρέχων τοῖς ὁρατοῖς μετὰ τοῦ φαίνεσϑαι τὸ γίγνε- 

σϑαι., καϑάπερ ἀπ᾽ ἐκείνου τὸ εἶναι καὶ τὸ γιγνώ- 

420 σκχεσϑαι τοῖς νοητοῖς ὑπάρχει. τὸν δὴ τοιαύτην 

φύσιν ἔχοντα καὶ δύναμιν τηλικαύτην ϑεὸν ὄργανον 

χρόνου γεγονέναι καὶ μέτρον ἐναργὲς τῆς πρὸς 

ἀλλήλας βοαδυτῆτι καὶ τάχει τῶν ὀκτὼ σφαιρῶν 
διαφορᾶς οὐ πάνυ δοκχεῖ πρεπῶδες οὐδ᾽ ἄλλως 

95 εὔλογον εἶναι. ῥητέον οὖν τοὺς ὑπὸ τούτων ταρατ- 

τομένους δὶ ἄγνοιαν οἴεσϑαι τὸν χρόνον ᾿ μέτρον 

8 ΤΊ), Ῥ. 400 10. καὶ] τε καὶ Ῥ]αΐο 8 ᾽Εμπεδο- 
κλῆς) ν8. 201 9 ἐφισταμένη οι] σου 8 10 1]ολιτείᾳ] 
Ρ. δῦύ8ἃ 17 Ἔ; τὸ ἀγαϑὸν 
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εἶναι κινήσεως καὶ ἀριϑμὸν κατὰ τὸ πρότερον καὶ 

ὕστερον᾽ ὡς ᾿Δριστοτέλης εἶπεν, ἤ τὸ ἐν κινήσει 

ποσόν ὡς Σπεύσιππος, ἤ διάστημα κινήσεως ἄλλο 

δ᾽ οὐδὲν ὡς ἔνιοι τῶν Στωικῶν ἀπὸ συμβεβηκότος 

ὁριζόμενοι τὴν δ᾽ οὐσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν 

οὐ συνορῶντες. ἣν ὅ τε Πίνδαρος ἔουκεν οὐ φαύλως 

ὑπονοῶν εἰπεῖν 

“ἄνακτα τὸν πάντων ὑπερβάλλοντα χρόνον μακάρων᾽ 

ὅ τε Πυϑαγόρας, ἐρωτηϑεὶς τί χρόνος ἐστί, τὴν 

τούτου ψυχὴν εἰπεῖν. οὐ γὰρ πάϑος οὐδὲ συμβε- 

βηκὸς ἧς ἔτυχε κινήσεως ὁ χρόνος ἐστίν, αἰτία δὲ 
χαὶ δύναμις καὶ ἀρχὴ τῆς πάντα συνεχούσης τὰ 
γιγνόμενα συμμετρίας καὶ τάξεως, ἣν ἡ τοῦ ὅλου 

φύσις ἔμψυχος οὖσα κινεῖται" μᾶλλον δὲ κίνησις 

οὖσα καὶ τάξις αὕτη καὶ συμμετρία χρόνος καλεῖται" 

ἱπάντα γὰρ δι’ ἀψόφου 
βαίνων κελεύϑου κατὰ δίκην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγει" 

καὶ γὰρ ἡ ψυχῆς οὐσία κατὰ τοὺς παλαιούς ᾿ ἀρυϑμὸς 
ἦν αὐτὸς ἑαυτόν κινῶν. διὸ δὴ καὶ Πλάτων ἔφη 
χρόνον ἅμα μετ᾽ οὐρανοῦ γεγονέναι" κίνησιν δὲ 
καὶ πρὸ τῆς τοῦ οὐρανοῦ γενέσεως. χρόνος δ᾽ οὐκ 

[ΠῚ ῳ 

ἦν" οὐδὲ γὰρ τάξις οὐδὲ μέτρον οὐδὲν οὐδὲ διορι- 
σμός. ἀλλὰ κίνησις ἀόριστος ὥσπερ ἄμορφος ὕλη 

᾿ 1 τὸ Αυϊϑίοθὶββ Ρ. 219, 2" 8 ΒΕΙΡῈ: 1 Ὁ. 581 
ἄνακτα Ἠδογπίυβ: ἀνὰ 10 τούτου] τοῦ οὐρανοῦ ΤΣΠΘΡΕΒ 

ψυχὴν] 5θἃ οὗ, ». 8840 10 Ευυρ. Ττο. 888 18 κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς) νἱᾶ, Ρ. 8980 οὐ Χοποκγαίθβ Παυβί6]1, ππᾶ 
ϑδιηλη)}, ἃ, Ἐγάρτη. ν. ἢ. Ἠδίηζθ. Τιοὶρχίρ. Τϑαῦμου. 1892 
Ρ. 182 19 Πλάτων] 'Τη. γ. 380 
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χρόνου καὶ ἀσχημάτιστος᾽ ἐπικλύσασα δ᾽ ἐν χρόᾳ 
καὶ χαταβαλοῦσα τὴν μὲν ὕλην σχήμασι τὴν δὲ 
κίνησιν περιόδοις. τὴν μὲν κόσμον ἅμα τὴν δὲ 

χρόνον ἐποίησεν. εἰχόνες δ᾽ εἰσὶν ἄμφω τοῦ ϑεοῦ. 

τῆς μὲν οὐσίας ὃ κόσμος τῆς δ᾽ ἀιδιότητος ὃ 

χρόνος ἐν κινήσει. χαϑάπερ ἐν γενέσει ϑεὸς ὃ 
χόσμος. ὅϑεν ὁμοῦ γεγονότας φησὶν ὁμοῦ καὶ 

λυϑήσεσϑαι πάλιν, ἄν τις αὐτοὺς καταλαμβάνῃ λύσις" 

οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ εἶναι χωρὶς χρόνου τὸ γενητὸν 
ὥσπερ οὐδὲ τὸ νοητὸν αἰῶνος, εἰ μέλλει τὸ μὲν 
ἀεὶ μένειν τὸ δὲ μηδέποτε διαλύεσϑαι γιγνόμενον. 

οὕτως οὖν ἀναγχαίαν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔχων 

συμπλοκὴν καὶ συναρμογὴν ὃ χρόνος οὐχ ἁπλῶς 

ἐστι κίνησις. ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται κίνησις ἐν τάξει 

μέτρον ἐχούσῃ καὶ πέρατα καὶ περιόδους" ὧν ὁ 

ἥλιος ἐπιστάτης ὧν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βρα- 
βεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν μεταβολὰς 
καὶ ὥρας, “αἱ πάντα φέρουσι᾽ καϑ'΄. Ἡράκλειτον. 
οὐδὲ φαύλων οὐδὲ μιχρῶν ἀλλὰ τῶν μεγίστων 
καὶ κυριωτάτων τῷ ἡγεμόνι καὶ πρώτῳ ϑεῷ γίγνεται 
συνεργός. 

ΖΗΤΗΜΑ Θ΄. 

1. Περὶ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων ἐν Πολιτεία 

Πλάτωνος τὴν τοῦ λογιστικοῦ καὶ ϑυμοειδοῦς καὶ 

1 ἐπικλύσασα δ᾽ ἐν χρόᾳ] οοτταρία, ἐπακολουϑήσασα 
δὲ συμμετρία ὙΠ. ἐπικλύσασα δὲ Μοῖρα καὶ καταλαβοῦσα 
Ἐπ ρουῖαβ, ἐπικλύσασα δ᾽ ἐν χρύνῳ):Σ ΤἿ φησὶν) Τίνα, Ρ. 88} 
9. εἷναι] ααᾷ, 10 μὲν πῃ πούϊιΒ 18 Ἡράκλειτον] 
Βυναίου, Ρ. 14 19 οὔτε --- οὔτε ὃ 28 Πολιτεία] οἵ, γ. 
448 ἃ 24 ": λογικοῦ 

") 
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ἐπιϑυμητικοῦ συμφωνίαν ἁρμονίᾳ μέσης καὶ ὑπάτης 

καὶ νήτης εἰκάσαντος ἄριστα, διαπορήσειεν ἄν τις 

ἱπότερον κατὰ τῆς μέσης τὸ ϑυμοειδὲς ἢ τὸ λογι- 
Ἐ στιχὸν ἔταξεν" αὐτὸς γὰρ ἔν γὲ τούτοις οὐ δεδή- 

λωκεν. ἡ μὲν οὖν χατὰ τόπον τῶν μερῶν τάξις 

εἰς τὴν τῆς μέσης χώραν τίϑεται τὸ ϑυμοειδές, τὸ 

δὲ λογιστικὸν εἰς τὴν τῆς ὑπάτης. τὸ γὰρ ἄνω 

καὶ πρῶτον ὕπατον οἵ παλαιοὶ προσηγόρευον" ἧ καὶ 

Ξενοκράτης “]Ϊὰ τὸν μὲν ἐν τοῖς χατὰ ταὐτὰ καὶ 

ὡσαύτως ἔχουσιν ὕπατον καλεῖ, νέατον δὲ τὸν ὑπὸ 
σελήνην" πρότερος δ᾽ Ὅμηρος τὸν τῶν ἀρχόντων 

1008 ἄρχοντα ϑεόν ὕπατον κχρειόντων᾽ προσεῖπε. καὶ 
δικαίως τῷ κρατίστῳ ἀποδέδωκε τὴν ἄνω χώραν ἡ 

φύσις. ὥσπερ κυβερνήτην ἐνιδρύσαδσα τῇ κεφαλῇ 

τὸν λογισμόν, ἔσχατον δὲ καὶ νέατον ἀποικίσασα 

πόρρω τὸ ἐπιϑυμητικόν. ἡἣ γὰρ κάτω νεάτη προσ- 

αγορεύεται τάξις, ὡς δηλοῦσιν αἵ τῶν νεκρῶν 

κλήσεις 'νερτέρων᾽ καί “ἐνέρων᾽ προσαγορευομένων" 
ἔνιοι δὲ χαὶ τῶν ἀνέμων φασὶ τὸν κάτωθεν ἐκ τοῦ 
ἀφανοῦς πνέοντα νότον ὠνομάσϑαι. ἣν οὖν τὸ 

ἔσχατον ἔχει πρὸς τὸ πρῶτον ἀντίϑεσιν καὶ τὸ 
νέατον πρὸς τὸ ὕπατον, ταύτην τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ 

πρὺς τὸ λογιστικὸν ἔχοντος, οὐκ ἔστιν ἀνωτάτω μὲν 
εἶναι καὶ πρῶτον ὕπατον δὲ μὴ εἶναι τὸ λογιστικὸν 

Β ἀλλ᾽ ἕτερον. οἵ γὰρ ὡς κυρίαν δύναμιν αὐτῷ τὴν 
τῆς μέσης ἀποδιδόντες ἀγνοοῦσιν ὅτι τὴν κυριω- 

4 αὐτὸς ΥΥ : οὗτος 9 μὲν ἐν Ἡρίησῖτδ (πὰ 1 το 1. Ρ. 165): 
ἐν μὲν 10. ταὐτὰ Ἔ: τὰ αὐτὰ 11 Ὅμηρος] οἵ. Θ 81 
18 τῷ κρατίστῳ μὲν ΒΘΠΒΘ]ΘΥ5 

τοῖν 

1ὅ 

20 

25 
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τέραν ἀφαιροῦνται τὴν τῆς ὑπάτης, μήτε τῷ ϑυμῷ 

μήτε τῇ ἐπιϑυμίᾳ προσήκουσαν ἕκάτερον γὰρ ἄρχε- 

σϑαι καὶ ἀκολουϑεῖν οὐδέτερον δ᾽ ἄρχειν ἢ ἡγεῖσϑαι 
τοῦ λογιστικοῦ πέφυκεν. ἔτι δὲ μᾶλλον τῇ φύσει 

τ φανεῖται τὸ ϑυμοειδὲς τῷ τόπῳ τὴν μέσην ἔχον 

ἐκείνων τάξιν" εἴ γε δὴ τῷ μὲν λογιστικῷ τὸ ἄρχειν, 

τῷ δὲ ϑυμοειδεῖ τὸ ἄρχεσθαι καὶ τὸ ἄρχειν κατὰ 
΄ 

΄ Ε ν ς ΄ Χ “ - - φύσιν ἐστίν, ὑπηκόῳ μὲν ὄντι τοῦ λογισμοῦ κρα- 

τοῦντι δὲ καὶ κολάζοντι τὴν ἐπιϑυμίαν, ὅταν ἀπειϑῇ 
-" " . γε 3 , Δ Ὁ ,ὕ 

τὸ τῷ λογισμῷ. καὶ καϑάπερ ἕν γράμμασι τὰ ἡμίφωνα Ο 
». ᾿ - - 

μέσα τῶν ἀφώνων ἐστὶ χαὶ τῶν φωνηέντων τῷ 

πλέον ἐκείνων ἠχεῖν ἔλαττον δὲ τούτων. οὕτως ἐν ᾿ 5 

τῇ ψυχῇ τἀνθρώπου τὸ ϑυμοειδὲς οὐκ ἀκράτως 

παϑητικόν ἐστιν ἀλλὰ φαντασίαν καλοῦ πολλάκις 

1 ἔχεν μεμιγμένην ἀλόγῳ τῇ τῆς τιμωρίας ὀρέξει. 

καὶ Πλάτων αὐτὸς εἰκάσας συμφύτῳ ζεύγει καὶ 

ἡνιόχῳ τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος, ἡνίοχον μέν, ὡς παντὶ 

δῆλον, ἀπέφηνε τὸ λογιστικόν. τῶν δ᾽ ἵππων τὸ 
μὲν περὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἀπειϑὲς καὶ ἀνάγωγον 

20 παντάπασι ἱπερὶ ὦτα λάσιον. κωφόν, μάστιγι μετὰ 
κέντρων μόλις ὑπεῖκον", τὸ δὲ ϑυμοειδὲς εὐήνιον 
τὰ πολλὰ τῷ λογισμῷ καὶ σύμμαχον. ὥσπερ οὖν ἢ 

συνωρίδος οὐχ ὃ ἡνίοχός ἐστιν ἀρετῇ καὶ δυνάμει, χ Ἰ 
μέσος, ἀλλὰ τῶν ἵππων ὃ φαυλότερος μὲν τοῦ 
ς , Ἁ “ ΄ - - 

50 ἡνιόχου βελτίων δὲ τοῦ ὁμοξζύγου, οὕτω τῆς ψυχῆς 

12 ἠχεῖν ΤιθΘοῃΐϊοαβ: ἔχειν 18. Ἐ: τοῦ ἀνθρώπου 1 5: 
ἀλόγως 10 Πλάτων) Ῥμαθράᾶν, Ρ. 340} 18. πηλ] τὰ τὸν μὲν 
παρὰ τὰς --- ἀπειϑῆ -- --- ὑπε[έκοντα τὸ ἐπιϑυμητ͵)κόν, 
τὸ δὲ ὃ. τὸν εὐήνιον 20 10. Ρ. 3ὅ89 21 μόγις Ῥ]αΐο 
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"] 

οὐ τῷ κρατοῦντι τὴν μέσην ἀπένειμε τάξιν, ἀλλ 

ᾧ πάϑους μὲν ἧττον ἢ τῷ τρίτῳ μᾶλλον δ᾽ ἢ τῷ 
πρώτῳ, λόγου δὲ μᾶλλον ἢ τῷ τρίτῳ ἧττον δ᾽ ἢ 
τῷ πρώτῳ μέτεστιν. αὕτη γὰρ ἡ τάξις καὶ τὴν 

τῶν συμφωνιῶν ἀναλογίαν φυλάσσει, τοῦ μὲν ϑυμο- 
εἰδοῦς πρὸς τὸ λογιστικὸν ὡς ὑπάτην τὸ διὰ τεσσά- 

ρῶν. πρὸς δὲ τὸ ἐπιϑυμητικὸν ὡς νήτην τὸ διὰ 
πέντε, τοῦ δὲ λογιστικοῦ πρὸς τὸ ἐπιϑυμητικὸν ὡς 

ὑπάτη πρὸς νήτην τὸ διὰ πασῶν. ἐὰν δὲ τὸν 
λογισμὸν εἰς τὸ μέσον ἕλκωμεν, ἔσται πλέον ὁ ϑυμὸς 

ἀπέχων τῆς ἐπιϑυμίας. ὃν ἔνιοι τῶν φιλοσόφων 

ἐπιϑυμίᾳ ταὐτὸν εἶναι δι’ ὁμοιότητα νομίζουσιν. 
2. Ἢ τὸ μὲν τοῖς τόποις ἀπονέμειν τὰ πρῶτα 

καὶ τὰ μέσα καὶ τὰ τελευταῖα γελοῖόν ἐστιν, αὐτὴν 

τὴν ὑπάτην ὁρῶντας ἐν μὲν λύρᾳ τὸν ἀνωτάτω καὶ 

πρῶτον, ἐν δ᾽ αὐλοῖς τὸν κάτω καὶ τὸν τελευταῖον 
ἐπέχουσαν. ἔτι δὲ τὴν μέσην ἐν ᾧ τις ἂν χωρίῳ 

τῆς λύρας ϑέμενος ὡσαύτως ἁρμόσηται, φϑεγγο- 

μένην ὀξύτερον μὲν ὑπάτης βαρύτερον δὲ νήτης. 

καὶ γὰρ ὀφθαλμὸς οὐκ ἐν παντὶ ξῴῳ τὴν αὐτὴν 
ἔχει τάξιν, ἐν παντὶ δὲ καὶ πανταχοῦ κείμενος κατὰ 

φύσιν ὁρᾶν ὁμοίως πέφυκεν. ὥσπερ οὖν ὃ παιδα- 
γωγὸς οὐ πρόσϑεν ἀλλ᾽ ὄπισϑεν βαδίζων ἄγειν 

λέγεται, καὶ ὃ τῶν Τρώων στρατηγός 

“ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, 
, ν᾽ ᾿ 

ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων" 

, 3. τρίτῳ μᾶλλον δ᾽ ἢ τῷ δαᾶ. 8 ἧττον δ᾽ ἢ τῷ 
πρώτῳ Ἰάθτη 28 ἤοῃῃ. 4 64 ᾿ 

10 

15 

20 
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ἑχατέρωθι δ᾽ ἦν πρῶτος χαὶ τὴν πρώτην δύναμιν 
εἶχεν" οὕτω τὰ τῆς ψυχῆς μόρια δεῖ μὴ τοῖς τόποις 

χαταβιάξεσϑαι μηδὲ τοῖς ὀνόμασιν, ἀλλὰ τὴν δύνα- 

μιν καὶ τὴν ἀναλογίαν ἐξετάξειν. τὸ γὰρ τῇ ϑέσει 1009 

πρῶτον ἴδρῦσϑαι τὸ λογιστικὸν ἐν τῷ σώματι τὰν- 

ϑρώπου κατὰ συμβεβηκός ἐστι τὴν ὃδὲ πρώτην 

ἔχει καὶ κυριωτάτην δύναμιν ὡς μέδη πρὸς ὑπάτην 

μὲν τὸ ἐπιϑυμητικόν, νήτην δὲ τὸ ϑυμοειδές, τῷ 
χαλᾶν καὶ ἐπιτείνειν καὶ ὅλως συνῳδὰ καὶ σύμφωνα 

τὼ ποιεῖν ξκατέρου τὴν ὑπερβολὴν ἀφαιρῶν καὶ πάλιν 

οὐκ ἐῶν ἀνίεσϑαι παντάπασιν οὐδὲ καταδαρϑάνειν" 
τὸ γὰρ μέτριον καὶ σύμμετρον ὁρίζεται μεσότητι. 
μᾶλλον δὲ τοῦτο τέλος ἐστὶ τῆς τοῦ λόγου δυνά- 

μεξῶς, μεσότητας ἐν τοῖς πάϑεσι ποιεῖν, ἃς ἱερὰς 

ι. καλοῦσιν οὐσίας, ἐχούσας τὴν τῶν ἄκρων πρὸς τὸν Β 

λόγον καὶ πρὸς ἄλληλα διὰ τοῦ λόγου σύγκρασιδ. 
οὐ γὰρ ἡ συνωρὶς μέσον ἔχει τῶν ὑποζυγίων τὸ 

κρεῖττον᾽ οὐδὲ τὴν ἡνιοχείαν ἀκρότητα ϑετέον ἀλλὰ 

μεσότητα τῆς ἐν ὀξύτητι καὶ βραδύτητι τῶν ἵππων 

40 ἀμετρίας, ὥσπερ ἡ τοῦ λόγου δύναμις ἀντιλαμβανο- 

μένη κινουμένων ἀλόγως τῶν παϑῶν καὶ συναρ- 

μόττουσα περὶ αὑτὴν εἰς τὸ μέτριον ἐλλείψεως καὶ 

ὑπερβολῆς μεσότητα καϑίστησι. 

ΖΗΤΗΉΜΑ Ι΄. 

ο΄ ΟΔ[Ϊἷ, ᾿Διὰ τί Πλάτων εἶπε τὸν λόγον ἐξ ὀνομάτων 
καὶ ῥημάτων κεράννυσθϑαι;᾽ δοκεῖ γὰρ πάντα πλὴν 

ὕ δ: τοῦ ἀνῃρώπου 18 τοῦτο τέλος ΠΟ ΌποΥαΒ: τοῦτο ἀτελὲς 
10 καλοῦσι καὶ ὁσίας ἸὐταροτιΒ 206 Πλάτων] ΟΡἢ. Ρ. 2308 ὁ 

ῬΡΙαίασομὶ Μοτδ]ΐα, Κ᾽]. ΥἹ. 10 

ῃ 
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δυεῖν τούτων τὰ μέρη τοῦ λόγου μηϑέν, Ὅμηρον 

δὲ χαὶ νεανιευσάμενον εἰς ἕνα στίχον ἐμβαλεῖν 

ἅπαντα τοῦτον 

Ο "αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας" ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς: 

καὶ γὰρ ἀντωνυμία καὶ μετοχὴ καὶ ὄνομα καὶ ῥῆμα ὁ 

καὶ πρόϑεσις καὶ ἄρϑρον καὶ σύνδεσμος καὶ 
ἐπίρρημα ἔνεστι" τὸ γάρ ᾿δε᾽ μόριον νῦν ἀντὶ τῆς 

“εἰς᾽ προϑέσεως τέτακται" τὸ γάρ ἱκλισίηνδε᾽ τοιοῦτόν 

ἐστιν οἷον τό “᾿4ϑήναξε᾽. τί δὴ ῥητέον ὑπὲρ τοῦ 
Πλάτωνος: 10 

Ἦ ὅτι πρῶτον λόγον οἱ παλαιοὶ τὴν τότε καλου- 
μένην πρότασιν νῦν δ᾽ ἀξίωμα προσηγόρευον, ὃ 

πρῶτον λέγοντες ἀληϑεύουσιν ἢ ψεύδονται; τοῦτο 

δ᾽ ἐξ ὀνόματος καὶ ῥήματος συνέστηκεν, ὧν τὸ μὲν 
πτῶσιν οἱ διαλεχτικοὶ τὸ δὲ χατηγόρημα καλοῦσιν. τὸ 

ἀκούσαντες γὰρ ὅτι “Σωκράτης φιλοσοφεῖ" καὶ πάλιν 
Ὦ ὅτι Σωκράτης τρέπεται". τὸν μὲν ἀληϑῆ λόγον εἶναι 

τὸν δὲ ψευδῆ φήσομεν. οὐδενὸς ἄλλου προσδεη- 

ϑέντες. καὶ γὰρ εἰκὸς ἀνθρώπους ἐν χρείᾳ λόγου 
τὸ πρῶτον χαὶ φωνῆς ἐνάρϑρου γενέσϑαι. τάς τὲ 90 

πράξεις χαὶ τοὺς πράττοντας αὐτὰς καὶ τὰ πάϑη 

καὶ τοὺς πάσχοντας ἀλλήλοις διασαφεῖν καὶ ἀποση- 
μαίνειν βουλομένους. ἐπεὶ τοίνυν τῷ μὲν ῥήματι 

τὰ πράγματα καὶ τὰ πάϑη, τῷ δ᾽ ὀνόματι τοὺς πράτ- 
τοντας αὐτὰ καὶ πάσχοντας ἀποχρώντως δηλοῦμεν, 56 

.. 1 οοΥγ, νἱᾶ, τἄλλα (ργ0 τὰ) μέρη τοῦ λόγου μὴ εἶναι. 
Ὅμηρον δὲ οοἰΐ. 4 οι. α 18 
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ὡς αὐτὸς εἴρηκε, ταῦτα σημαίνειν ἔδοξε" τὰ δ᾽ ἄλλα 

φαίη τις ἂν οὐ σημαίνειν. οἷον οἵ στεναγμοὶ καὶ Ε 
ὀλολυγμοὶ τῶν ὑποχριτῶν᾽ καὶ νὴ 4ία πολλάκις 

ἐπιμειδίασις καὶ ἀποσιώπησις ἐμφαντικώτερον ποιεῖ 

5 τὸν λόγον, οὐ μὴν ἀναγκαίαν ἔχει πρὸς τὸ σημαί- 

νειν ὡς τὸ ῥῆμα καὶ τοὔνομα δύναμιν ἀλλ᾽ ἐπί- 
ὥετόν τινὰ ποικίλλουσαν τὸν λόγον᾽ ὥσπερ τὰ 

στοιχεῖα ποικίλλουσιν οἵ τὰ πνεύματα καὶ τὰς δασύ- 

τητας αὐτῶν ἐκτάσεις τε καὶ συστολὰς ἐνίων αὐτὰ 

1. καϑ' αὑτὰ στοιχεῖα τυιϑέμενοι. πάϑη μᾶλλον ὄντα 

καὶ συμβεβηκότα καὶ διαφορὰς στοιχείων. ὡς ἐδή- 

λῶσαν οὗ παλαιοὶ διὰ τῶν ἑκκαίδεκα φράζοντες Ἐ 
ἀποχρώντως καὶ γράφοντες. 

2. Ἔπειτα σκόπει μὴ παρακούωμεν τοῦ Πλάτω- 
ιόνοφ, ἕκ τούτων κεράννυσϑαι τὸν λόγον οὐ διὰ 

τούτων εἰρηκότος" εἶϑ᾽ ὥσπερ ὁ τὸν λέγοντα τὸ 

φάρμακον ἐκ χηροῦ μεμῖχϑαι καὶ χαλβάνης συκχο- 

φαντῶν, ἐπεὶ τὸ πῦρ παρέλιπε καὶ τὸ ἀγγεῖον ὧν 
χωρὶς οὐκ ἐνῆν μεμῖχϑαι, καὶ ἡμεῖς ὁμοίως ἐγκα- 

20 λῶμεν ὅτι συνδέσμους καὶ προϑέσεις καὶ τὰ τοι- 

αὔτα παρῆκεν. οὐ γὰρ ἐκ τούτων ὃ λόγος ἀλλ᾽, 

εἴπερ ἄρα, διὰ τούτων καὶ οὐκ ἄνευ τούτων κεράν- 

γυσϑαν πέφυκεν. οὐ γάρ, ὥσπερ ὁ τό τύπτει 1010 

φϑεγξάμενος ἢ τό ᾿τύπτεται᾽ καὶ πάλιν τό ᾿ Σωκράτης 

95 τό ᾿ Πυϑαγόρας᾽ ἁμωσγέπως νοῆσαί τι καὶ δια- 

νοηϑῆναι παρέσχηκεν. οὕτω. τοῦ ᾿μέν᾽ ἤ ᾿γάρ᾽ ἤ 

1. εἴρηκε) ΟΡ Ιβῦ, Ῥ. 2628 10. ἔδοξε) τϑβουρ, υἱᾶ, 
ἔλεξε 10, τὰ δ΄ ἄλλα] ἴον, τὰ δ᾽ ἄλλα ἄλλο --- ἢ οἷον 

10 
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“περί καϑ᾽ αὑτὸ ἐχφωνηϑέντος, ἔστιν ἔννοιάν τινα 

λαβεῖν ἢ πράγματος ἢ σώματος" ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ περὶ 

ἐκεῖνα καὶ μετ᾽ ἐκείνων ἐκφέρηται. ψόφοις κενοῖς 

καὶ ἤχοις ἔοικεν. ὅτι ταῦτα μὲν οὔτε καϑ᾽ αὑτὰ 
σημαίνειν οὔτε μετ᾽ ἀλλήλων οὐδὲν πέφυκεν, ἀλλ᾽ 
ὅπως ἂν συμπλέκωμεν ἢ μιγνύωμεν εἰς ταὐτὸ συν- 

Β δέσμους καὶ ἄρϑρα καὶ προϑέσεις. ἕν τι πειρώμενοι 

κοινὸν ἐξ αὐτῶν ποιεῖν. τερετίζειν μᾶλλον ἢ διαλέ- 
. Ψ ἀρ ἌΝ ΄ , γεσϑαι δόξομεν" δήματος δ᾽ ὀνόματι συμπλεκομένου, 

τὸ γενόμενον εὐθὺς διάλεκτός ἐστι καὶ λόγος. ὅϑεν 

εἰκότως ἔνιοι μόνα ταῦτα μέρη τοῦ λόγου τίϑενται" 

καὶ Ὅμηρος ἴσως τοῦτο βούλεται δηλοῦν ἑκάστοτε 
λέγων 

ς» 3 ΩΓ 2 , 2 5 ΄ 7 
ἔπος τ ἔφατ᾽ ἔκ τ ὀνόμαξεν" 

ἘῸ Ἢ ᾿ ει δ. ἐὴ “, δ’ 3 ΄ 
ἔπος γὰρ τὸ ρῆμα καλεῖν εἴωϑεν. ὥσπερ ἕν τούτοις 

ΕΞ ’ 3. ’ὔ “-“ " Ά ᾿ ΕῚ 
ὦ γύναι, ἡ μάλα τοῦτο ἔπος ϑυμαλγὲς ἔειπες 

καί 

. -" χαῖρε πάτερ ὦ ξεῖνε, ἔπος δ᾽ εἴπερ τι λέλεκται 
δεινόν, ἄφαρ τὸ φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι. 

οὔτε γὰρ σύνδεσμον οὔτ᾽ ἄρϑρον οὔτε πρόϑεσιν 

δεινόν ἐστι καὶ ϑυμαλγὲς εἰπεῖν, ἀλλὰ ῥῆμα πράξεως 
ἐμφαντικὸν αἰσχρᾶς ἢ πάϑους τινὸς ἀνεπιτηδείου. 
διὸ χαὶ ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς εἰώϑαμεν ἐπαινεῖν 
Ἢ , “ , (τὰ » ΄ Ἴ ψέγειν οὕτω πῶς λέγοντες “᾿Δττικοῖς ὀνόμασιν 
ὃ δεῖνα κέχρηται, ᾿καλοῖς δήμασιν᾽ ἢ πάλιν ᾿ πεξοῖς᾽" 

᾿ 14 οι. Η 108 16 1ἃ. ψ 188 18 τὰ, 8. 409 
10. λέλεκται] βέβακται Ἠομθιι5 22 ἣ ΝΜ: ἐκ 

20 

20 
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τὸ δέ γε ἱπεζοῖς" ἤ “καλοῖς πάλιν “καὶ ᾿Δττικοῖς 

ἄρϑροις᾽ οὐκ ἂν εἴποι τις Εὐριπίδην ἢ Θουκυδίδην 

διειλέχϑαι. ᾿ 

9. Τί οὖν; φήσαι τις ἄν, οὐδὲν ταῦτα συμβάλ- 
δ λεται πρὸς λόγον; ἔγωγε φήσαιμ᾽ ἂν ὥσπερ ἅλας 

συμβάλλεσϑαι πρὸς ὄψον ὕδωρ ὃὲ πρὸς μᾶζαν. 
Εὔηνος δὲ καὶ τὸ πῦρ ἔφασκεν ἡδυσμάτων εἶναι 
κράτιστον᾽ ἀλλ᾽ οὔϑ᾽ ὕδωρ μάζης ἢ ἄρτου μέρος 
εἶναι λέγομεν οὔτε πῦρ οὔϑ'᾽ ἅλας ἑψήματος ἢ βρώ- 

τὸ ματος, ὧν ἀεὶ τυγχάνομεν δεόμενοι" οὐχ ὥσπερ ὃ 
λόγος πολλάκις ἐκείνων ἀπροσδεής ἐστιν. ὡς δοκεῖ Ὁ 

μοι ὃ Ῥωμαίων. ᾧ νῦν ὁμοῦ τι πάντες ἄνϑρωποι 
χρῶνται προϑέσεις τε γὰρ ἀφήρηκε πλὴν ὀλίγων 

ἁπάσας. τῶν τε καλουμένων ἄρϑρων οὐδὲν προσ- 

ι δέχεται τὸ παράπαν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκρασπέδοις χρῆται 

τοῖς ὀνόμασι. καὶ οὐ ϑαυμαστόν ἐστιν, ὕπου καὶ 

Ὅμηρος ᾿ἐπέων κόσμῳ᾽ περιγενόμενος ὀλίγοις τῶν 

ὀνομάτων ἄρϑρα ὥσπερ λαβὰς ἐκπώμασι δεομένοις 

ἢ λόφους κράνεσιν ἐπιτίϑησι' διὸ καὶ παράσημα 

0 τῶν ἐπῶν, ἐν οἷς ταῦτα ποιεῖ, γέγονεν, ὡς τό 

“ἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι ϑυμὺν ὄρινε 
τῷ Τελαμωνιάδῃ᾽ 

1 τὸ δέ γε ὨαΘΌπουιβ: ὅδε δὲ 12 ὁ Ῥωμαίων, ᾧ ἢ: 
περὶ ῥωμαίων λέγειν ὁρῶ μέλλω, αοϊ νεῦρα περὶ δωμαίων 
λέγειν ἸΙΌΤΑΥ5. ΑΘΌΘΙΙ νἱάοπίυν 10 ἀκρασπέδοις ΝΜ: 
κρασπέδοις 11 ἐπέων κόσμῳ] 6δχ ρΡορία δβιμάπηι νἱᾶ. οἵ, 
ἨἩοτιηογίοω μορφὴ ἐπέων (1 3017) ἔπεα ἄκοσμα (Β 218), 
ΤΒπογἀϊάθατη (3, 61) λόγοι ἔπεσι κοσμηϑέντες. οἵ, Νιοῖς. 
Ῥ. 422 ἔν. 206 19 παράσημα τῶν ἐπῶν ἔνια 821 Ἡσρῃι. 
ΚΞ 49 
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καὶ τό 

Ε ἱποίδον, ὄφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλέξοιτο "ἢ 

καὶ βραχέα πρὸς τούτοις ἕτερα. τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
μυρίοις οὖσιν ἄρϑρου μὴ προσόντος, οὐδὲν εἰς 
σαφήνειαν οὐδὲ κάλλος ἡ φράσις βλάπτεται. ὕ 

4. Καὶ μὴν οὔτε ξῷον οὔτ᾽ ὄργανον οὔϑ'᾽ ὅπλον 

οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ὄντων οὐδὲν οἰκείου μέρους ἀφαι- 
ρέσει καὶ στερήσει πέφυκε γίγνεσθαι κάλλιον οὐδ᾽ 

ἐνεργέστερον οὐδ᾽ ἥδιον. λόγος δέ, συνδέσμων 

ἐξαιρεϑέντων, πολλάκις ἐμπαϑεστέραν καὶ κινητικῶ- τὸ 
τέραν ἔχει δύναμιν. ὡς ὃ τοιοῦτος 

ν 

ἄλλον ζωὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, 

᾿' ἄλλον τεϑνειῶτα κατὰ μόϑον ἕλκε ποδοῖιν"" 

καὶ τὰ τοῦ ΖΪημοσϑένους ταυτί ᾿πολλὰ γὰρ ἂν ποιή- 

ὅειεν ὃ τύπτων. ὧν ὃ παϑὼν ἔνι’ οὐδ᾽ ἂν ἀπαγ- ιὖ 
γεῖλαι δύνανϑ᾽ ἑτέρῳ" τῷ σχήματι τῷ βλέμματι τῇ 

φωνῇ ὅταν ὑβρίζων. ὅταν ἐχϑρὸς ὑπάρχων. ὅταν 

κονδύλοις, ὅταν ἐπὶ κόρρης᾽ ταῦτα κινεῖ, ταῦτ᾽ ἐξί- 

στησιν αὑτῶν ἀνθρώπους ἀήϑεις τοῦ προπηλακί- 

ζξεσϑαι. καὶ πάλιν “ἀλλ᾽ οὐ Μειδίας ἀλλ᾽’ ἀπὸ 90 
1011 ταύτης τῆς ἡμέρας λέγει. λοιδορεῖται, βοᾷ" χειροτο- 

νεῖται τίς; Μειδίας ᾿Δἀναγυράσιος προβέβληται" 
Πλουτάρχου προξενεῖ, τἀπόρρητ᾽ οἶδεν. ἡ πόλις 

2 οι. Υ᾽ 141: ποίεεν 12. 1α. Σ᾽ 586 14 Ζημο- 
σϑένους} οΥ. 21, 172. 200 1ὅ ἀπίθ ὧν Θχοϊουῦ αὖ νἱᾷ. 
ὦ ἄνδρες ᾿ἀϑηναῖοι 17 ὡς ὑβρίζων, ὅταν ὡς ἐχϑρὸς 
Πουποβίμθη 5 19 ἀήϑεις ὄντας ἰάθδηη 22 τίς Ἰάρθυη: τί 
0. ὅ: ἀναγυρράσιος 28 1Ἰᾶάθῃι: πλουτάρχῳ 10. ΒΒ] ββίαβ: 
τὰ ἀπόρρητα 
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αὐτὸν οὐ χωρεῖ." διὸ καὶ σφόδρα τὸ ἀσύνδετον 
σχῆμα παρὰ τοῖς τέχνας γράφουσιν εὐδοκιμεῖ" τοὺς 
δ᾽ ἄγαν νομίμους ἐκείνους καὶ μηδένα σύνδεσμον 

᾿ἐκ τῆς συνηϑείας ἀφιέντας ὡς ἀργὴν χαὶ ἀπαϑῆ 
Ἷ, » 3 ,ὔ Χ ΤΑ -» 

χαὶ χοπώδη τῷ ἀμεταβλήτῳ τὴν φράσιν ποιοῦντας 
τ -- ᾿ Χ ν ᾿ ᾿Ὰ 

αἰτιῶνται. τὸ δὲ τοὺς διαλεκτιχοὺς μάλιστα συν- 

δέσμων δεῖσθαι πρὸς τὰς τῶν ἀξιωμάτων συναφὰς 

καὶ συμπλοκὰς χαὶ διαζεύξεις, ὥσπερ ἡνιόχους 
ξυγῶν, καὶ τὸν ἐν Κύκλωπος Ὀδυσσέα λύγων πρὸς 
τῶν προβάτων ὃ“ οὐ μέρος λύγου τὸν σύνδεσμον ἀλλ᾽ Β 

ὕργανόν τι συνδετικὸν ἀποφαίνει. καϑάπερ ὠνόμασται, 

καὶ συνεχτικὸν οὐ πάντων ἀλλὰ τῶν οὐχ ἁπλῶς λεγο- 

μένων᾽ εἰ μὴ καὶ τοῦ φορτίου τὸν ἱμάντα καὶ τοῦ 
βιβλίου τὴν κόλλαν ἀξιοῦσι μέρος εἶναι, καὶ τὰς 

διανομὰς τοῦ πολιτεύματος, ὡς ἔλεγε Ζ]΄ημάδης, 

κόλλαν ὀνομάζων τὰ ϑεωρικὰ τῆς δημοκρατίας. 

ποῖος δὲ σύνδεσμος οὕτως ἕν ἐκ πολλῶν ἀξίωμα 

ποιεῖ συμπλέκων χαὶ συνάπτων, ὡς ἣἧ μάρμαρος 
τὸν συλλιπαινόμενον διὰ τοῦ πυρὺς σίδηρον; ἀλλ᾽ 

οὐκ ἔστιν οὐδὲ λέγεται τοῦ σιδήρου μέρος" καίτοι 

ταῦτά γε τοῖ; κεραννυμένοις ἐνδυόμενα καὶ συντη- 

κόμενα ποιεῖ τι καὶ πάδχει χοινὺν ἐκ πλειόνων. 

τοὺς δὲ συνδέσμους εἰσὶν οἵ μὴ νομίξοντες ἕν τι 

9 ἐν Κύκλωπος 80Γ 81 οὐ ΕἸ ΡΘΥΟ: κύκλωπος οὗ, Ρ. δῶ 9 
ἐν Κίρκης, 180 6 ἐν Ὀμφάλης ἰῦ. λύγων πρὸς τῶν προβάτων 
ἘΈ ΒΚ, ογὰμα ἰοοο 0, Θχῃϊθοηῦ 11Ὀγὶ (81 1. Ν᾽ 960 ἘΝ. 
Βουῦ. λύγων πρὸς τῶν προβάτων τὴν σύνδεσιν ἀαλθα8 ἁἀ ἄργο 
ΡΟΒ818 Ἄρσενες ὅιες ἦσαν ἐυτρεφρέες δασύμαλλοι, Τοὺς 
ἀκέων συνέεργον ἐυστρειέεσσι λύγοισι (ι 421) 
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ποιεῖν, ἀλλ ἐξαρίϑμησιν εἶναι τὴν διάλεκτον, 
ὥσπερ ἀρχόντων ἐφεξῆς ἢ ἡμερῶν καταλεγομένων. 

ὅ. Καὶ μὴν τῶν γε λοιπῶν ἡ μὲν ἀντωνυμία 

περιφανῶς γένος ὀνόματός ἐστιν, οὐχ ἧ πτώσεων 
μετέχει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ κυριωτάτην ἅμα τῇ φάσει 
ποιεῖν δεῖξιν ἐνίας ἐπὶ τῶν ὡρισμένων ἐκφερομένας" 

χαὶ οὐκ οἷδ᾽ ὅτι μᾶλλον ὁ ᾿Σωκχράτην᾽ φϑεγξάμενος 
ἢ ὃ 'τοῦτον᾽ εἰπὼν ὀνομαστὶ πρόσωπον δεδήλωκεν. 

0. Ἢ δὲ καλουμένη μετοχή, μῖγμα δήματος οὖσα 
καὶ ὀνόματος. καϑ' ἑαυτὴν μὲν οὐκ ἔστιν, ὥσπερ 

οὐδὲ τὰ κοινὰ ϑηλυκῶν καὶ ἀρρενικῶν ὀνόματα, 

συντάττεται δ᾽ ἐκείνοις, ἐφαπτομένη τοῖς μὲν χρόνοις 
τῶν ῥημάτων ταῖς δὲ πτώσεσι τῶν ὀνομάτων. οἵ 
ὃὲ διαλεκτικοὶ τὰ τοιαῦτα καλοῦσιν ἀνακλάστους, 

οἷον ὃ ἱφρονῶν᾽ ἀπὸ τοῦ “φρονίμου᾽ καὶ ὃ 
σωφρονῶν᾽ ἀπὸ τοῦ ᾿σώφρονος᾽ ἐστίν. ὡς ὀνο- 
μάτων καὶ προσηγοριῶν δύναμιν ἔχοντα. 

1. Τάς γε μὴν προϑέσεις ἔστιν ἐπικράνοις καὶ 

βάσεσι καὶ ὑποθέμασιν. ὡς οὐ λόγους ἀλλὰ περὶ 
τοὺς λόγους μᾶλλον οὔσας. ὁμοιοῦν. ὅρα δὲ μὴ 
κόμμασι καὶ ϑραύσμασιν ὀνομάτων ἐοίκασιν, ὥσπερ 

γραμμάτων σπαράγμασι καὶ κεραίαις οὗ σπεύδοντες 

ἡ γράφουσι" τὸ γάρ " ἐμβῆναι" καί ᾿ἐκβῆναι᾽ συγκοπὴ 

προφανής ἔστι τοῦ “ἐντὸς βῆναι᾽ καὶ τοῦ "ἐκτὸς 
βῆναι", καὶ τό 'προγενέσϑαι᾽ τοῦ ᾿ πρότερον γενέ- 
σϑαι᾿. καὶ τό ᾿καϑίζειν᾽ τοῦ κάτω ἵξειν᾽" ὥσπερ 
ἀμέλει τό “λίϑους βάλλειν᾽ καί ᾿'τοίχους ὀρύσσειν" 

2 ἢ Ν ὅ φάσει  : φύσει 10. ἐνίας] ἐννοίας 
᾿μθοπίοιβ, πο ΟραΒ; ἐνίας βυθϊθοίαιμη οϑὺ δᾷ ποιεῖν 

σι 

10 

1ὅ 

20 

25 
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“λιϑοβολεῖν᾽ καί “τοιχωρυχεῖν᾽ ἐπιταχύνοντες καὶ 
’ὔ Χ , ,ὔ σφίγγοντες τὴν φράσιν λέγουσι. 

νι ᾿ ’ ι ἀϑτοννν ΄ , 
8, Διὸ χρείαν μὲν τινὰ τῷ λόγῳ παρεχέται 

, [ἢ ’ " ΄ ᾿ »"» 3 , 

τούτων ἕκαστον, μέρος δὲ λόγου καὶ στοιχεῖον οὐδέν 

5 ἔστι. πλὴν ὥσπερ εἴρηται τὸ ῥῆμα καὶ τοὔνομα, 

ποιοῦντα τὴν πρώτην τό τ᾽ ἀληϑὲς καὶ τὸ ψεῦδος 
δεχομένην σύνϑεσιν, ἣν οἱ μὲν πρότασιν οἱ δ᾽ ἀξί- Ε 
ὥμα, Πλάτων δὲ λόγον προσηγόρευχεν. 



1012 ΠΕΡῚ ΤῊΣ 

Β 

ΒΝ ΤΙΜΑΙΩῚΙ ΦΥΧΟΓΌΝΙΑΣ. 

Ο ΠΑΤῊΡ ΑΥ̓ΤΟΒΟΥΛΩῚ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΩῚΙ 

ΕΥ ΠΡΑΤΤΈΕΙΝ. 

1. ᾿ξπεὶ τὰ πολλάκις εἰρημένα καὶ γεγραμμένα 5 
’ 

σποράδην ἐν ἑτέροις ἕτερα, τὴν Πλάτωνος ἐξηγουμέ- 

νοις δόξαν ἣν εἶχεν ὑπὲρ ψυχῆς. ὡς ὑπενοοῦμεν 
ἡμεῖς. οἴεσϑε δεῖν εἰς ἕν συναχϑῆναι καὶ τυχεῖν 
Ὁ.» 9 -" Χ ΄ - Ψ“ἷ 3 ,“ἷ΄ 
ἰδίας ἀναγραφῆς τὸν λόγον τοῦτον, οὔτ᾽ ἄλλως 

εὐμεταχείριστον ὄντα καὶ διὰ τὸ τοῖς πλείστοις τῶν 1 

ἀπὸ Πλάτωνος ὑπεναντιοῦσϑαι δεόμενον παραμυϑίας, 
᾿Ξ ΄ Ἁ ἐφ ς 2 ’ ’ 

προεχϑήσομαι τὴν λεξιν, ὡς ἐν Τιμαίῳ γέγραπται. 

τῆς ἀμεροῦς καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας 

καὶ τῆς αὖ περὶ τὰ σώματα γιγνομένης μεριστῆς 
τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ συνεκεράσατο οὐσίας ιτ5 
εἶδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ πέρι καὶ τῆς 
ϑατέρου" καὶ κατὰ ταῦτα συνέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ 

2 - ᾿ - , -» 
τ ἀμεροῦς αὐτὴν καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ. 

. καὶ τρίχα λαβὼν αὐτὰ ὄντα συνεκεράσατο εἰς μίαν 
πάντα ἰδέαν. τὴν ϑατέρου φύσιν δύσμικτον οὖσαν 90 

12 ἐν Τιμαίῳ] Ρ». 8δ8 18 ἀμεροῦς) ἀμερέστου Ῥ]αΐο 
11 ϑατέρου ΑἸάϊηδ: τοῦ ἑτέρου 
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εἰς ταὐτὸ συναρμόττων βία᾽ μιγνὺς δὲ μετὰ τῆς 
32 ’ὔ 2 - ῇ [4 ’ Ο’ οὐσίας καὶ ἐκ τριῶν ποιησάμενος ἕν πάλιν ὅλον 

τοῦτο μοίρας εἰς ἃς προσῆκε διένειμεν" ἑχάστην δὲ 

τούτων ἔκ τε ταὐτοῦ χαὶ ϑατέρου χαὶ τῆς οὐσίας 

μεμιγμένην" ἤρχετο δὲ διαιρεῖν ὧδε. ταῦτα πρῶτον 
᾽ , » 2 Ψ, ’ ΒΩ ὅσας παρέσχηχε τοῖς ἐξηγουμένοις διαφοράς, ἄπλε- 
τον ἔργον ἐστὶ διελθεῖν ἐν τῷ παρόντι, πρὸς δ᾽ 
ὑμᾶς ἐντετυχηχότας ὁμοῦ ταῖς πλείσταις καὶ περιτ- 

τόν. ἐπεὶ δὲ τῶν δοκιμωτάτων ἀνδρῶν τοὺς μὲν 
Ξενοκράτης προσηγάγετο. τῆς ψυχῆς τὴν οὐσίαν 

ἀριϑμὸν αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κινούμενον ἀποφηνά- 

μενος οἱ δὲ Κράντορι τῷ Σολεῖ προσέϑεντο, μιγ- 
νύντι τὴν ψυχὴν ἔκ τε τῆς νοητῆς καὶ τῆς περὶ τὰ 

αἰσϑητὰ δοξαστῆς φύσεως οἶμαί τι τὴν τούτων 

6 ἀνακαλυφϑέντων σαφήνειαν ὥσπερ ἐνδόσιμον ἡμῖν 

παρέξειν. 
2. Ἔστι δὲ βραχὺς ὑπὲρ ἀμφοῖν ὃ λόγος. οἵ 

μὲν γὰρ οὐδὲν ἢ γένεσιν ἀριϑμοῦ δηλοῦσϑαι νομί- 

ξουσι τῇ μίξει τῆς ἀμερίστου καὶ μεριστῆς οὐσίας" Ἑ 

ἀμέριστον μὲν γὰρ εἶναι τὸ ἕν μεριστὸν ὃὲ τὸ 
πλῆϑος, ἐκ δὲ τούτων γίγνεσθαι τὸν ἀριϑμὸν τοῦ 

ἑνὸς ὁρίζοντος τὸ πλῆϑος καὶ τῇ ἀπειρίᾳ πέρας 

ἐπιτιϑέντος, ἣν καὶ δυάδα καλοῦσιν ἀόριστον. καὶ 
Ζαράτας ὃ Πυθαγόρου διδάσκαλος ταύτην μὲν 
᾽ ’ - 3 - ,ὔ " 5 τι ’ ᾿ 

ἐχάλει τοῦ ἀριϑμοῦ μητέρα τὸ δ᾽ ἕν πατέρα" διὸ 
΄ 5 » Ἁ “-- ’ - Υ 

καὶ βελτίονας εἶναι τῶν ἀριϑμῶν ὅσοι τῇ μονάδι 

1"; τὸ αὐτὸῤ ἠἑ 4 τούτων] οἵη. ΡΙΪαίΐο 10 ἐΞενοκράτης] 
γᾶ, γ. 8980. ἘΣΘ, Ὁ. 1587 12 Σολεῖ ": σολιεῖ 
23 Ἔ; ἐντυϑέντος 
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Ε προσεοίκασι. τοῦτον δὲ μήπω ψυχὴν τὸν ἀριϑμὸν 
εἶναι" τὸ γὰρ κινητικχὺν καὶ τὸ κινητὸν ἐνδεῖν 

αὐτῷ. τοῦ δὲ ταὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου συμμιγέντων, 

ὧν τὸ μέν ἐστι χινήσεως ἀρχὴ καὶ μεταβολῆς τὸ 
δὲ μονῆς, ψυχὴν γεγονέναι, μηδὲν ἧττον τοῦ ἱστά- 5 

ναι καὶ ἵστασϑαι δύναμιν ἢ τοῦ κινεῖσϑαι καὶ κινεῖν 

οὖσαν. οἵ δὲ περὶ τὸν Κράντορα μάλιστα τῆς 
ψυχῆς ἴδιον ὑπολαμβάνοντες ἔργον εἶναι τὸ κρίνειν 

τά τὲ νοητὰ καὶ τὰ αἰσϑητὰ τάς τε τούτων ἕν 
αὑτοῖς καὶ πρὸς ἄλληλα γιγνομένας διαφορὰς καὶ τὸ 

ὁμοιότητας. ἐκ πάντων φασίν, ἵνα πάντα γιγνώσκῃ; 

1018 συγκεχρᾶσϑαι τὴν ψυχήν ταῦτα δ᾽ εἶναι τέτταρα, 
τὴν νοητὴν φύσιν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως 

ἔχουσαν καὶ τὴν περὶ τὰ σώματα παϑητικὴν καὶ 

μεταβλητήν. ἔτι δὲ τὴν ταὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου διὰ τ 
τὸ κἀκείνων ἑκατέραν μετέχειν ἑτερότητος καὶ ταὐ- 
τότητοο. 

8. Ὁμαλῶς δὲ πάντες οὗτοι χρόνῳ μὲν οἴονται 
τὴν ψυχὴν μὴ γεγονέναι μηδ᾽ εἶναι γενητήν, πλεί- 
ονας δὲ δυνάμεις ἔχειν. εἰς ἃς ἀναλύοντα ϑεωρίας 90 

ἕνεκα τὴν οὐσίαν αὐτῆς λόγῳ τὸν Πλάτωνα γιγνο- 

μένην ὑποτίϑεσθϑαι καὶ συγκεραννυμένην᾽ τὰ δ᾽ 
Β αὐτὰ καὶ περὶ τοῦ κόσμου διανοούμενον ἐπίστασϑαι 
μὲν ἀΐδιον ὄντα καὶ ἀγένητον, τὸ δ᾽ ᾧ τρόπῳ 
συντέτακται καὶ διοικεῖται καταμαϑεῖν οὐ ῥάδιον 55 
ὁρῶντα τοῖς μήτε γένεσιν αὐτοῦ μήτε τῶν γενητικῶν 
σύνοδον ἐξ ἀρχῆς προὐποϑεμένοις ταύτην τὴν ὁδὸν 

ξΩ ς - “- " 10 αὑτοῖς ἢ: αὐτοῖς 18 ταὐτὰ ἕ: τὰ αὐτὰ 
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τραπέσϑαι. τοιούτων δὲ τῶν καϑόλου λεγομένων, 
ὁ μὲν Εὔδωρος οὐδετέρους ἀμοιρεῖν οἴεται τοῦ 

εἰχότος᾽ ἐμοὶ δὲ δοκοῦσι. τῆς Πλάτωνος ἀμφότεροι 

διαμαρτάνειν δόξης. εἰ κανόνι τῷ πιϑανῷ χρηστέον. 
οὐχ ἴδια δόγματα περαίνοντας ἀλλ᾽ ἐκείνω τι βουλο- 

μένους λέγειν ὁμολογούμενον. ἡ μὲν γὰρ ἐκ τῆς 

νοητῆς καὶ τῆς αἰσϑητῆς οὐσίας λεγομένη μῖξις οὐ 

διασαφεῖται πῆ ποτὲ ψυχῆς μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων, 

ὅ τι ἄν τις εἴπῃ, γένεσίς ἐστιν. αὐτός τε γὰρ ὁ 

κόσμος οὗτος καὶ τῶν μερῶν ἕχαστον αὐτοῦ συν- 

ἕστηκεν ἔκ τε σωματικῆς οὐσίας καὶ νοητῆς, ὧν ἡ 

μὲν ὕλην καὶ ὑποκείμενον ἡ δὲ μορφὴν καὶ εἶδος 
τῷ γενομένῳ παρέσχε καὶ τῆς μὲν ὕλης τὸ μετοχῇ 

καὶ εἰχασίᾳ τοῦ νοητοῦ μορφωϑὲν εὐθὺς ἁπτὸν καὶ 

ὁρατόν ἐστιν, ἣ ψυχὴ δὲ πᾶσαν αἴσϑησιν ἐκπέ- 
φευγεν. ἀριϑμόν γε μὴν ὃ Πλάτων οὐδέποτε τὴν 

ψυχὴν προσεῖπεν. ἀλλὰ κίνησιν αὐτοκίνητον ἀεὶ καί 

“κινήσεως πηγὴν καὶ ἀρχήν᾽" ἀριϑμῷ δὲ καὶ λόγῳ 

καὶ ἁρμονίᾳ διακεκόσμηκε τὴν οὐσίαν αὐτῆς ὑπο- 

κειμένην καὶ δεχομένην τὸ κάλλιστον εἶδος ὑπὸ 

τούτων ἐγγιγνόμενον. οἶμαι δὲ μὴ ταὐτὸν εἶναι 
τῷ κατ᾽ ἀριϑμὸν συνεστάναι τὴν ψυχὴν τὸ τὴν 

οὐσίαν αὐτῆς ἀρυιϑμὸν ὑπάρχειν" ἐπεὶ καϑ' ἁρμο- 
νίαν συνέστηκεν, ἁρμονία δ᾽ οὐκ ἔστιν. ὡς αὐτὸς 

5 ἐν τῷ περὶ Ἱϑυχῆς ἀπέδειξεν. ἐκφανῶς δὲ τούτοις 
, ᾿ - ᾽ “ ᾿ - δ, Ξ 
ἠγνόηται τὸ περὶ τοῦ ταὐτοῦ καὶ τοῦ ἕτέρου 

θ γὰρ Μαυτοτηπιαΐθθ 10 οὗτος ΔΙάϊπα: οὕτως 14 ἁπτὸν 
καὶ 8: ἁπτὸν 15 Ῥμαοᾶν. ν. 3466 ῶὅ περὶ Ψυχῆς] 
Ῥμδθρᾶ, Ρ. 92 
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λέγουσι γὰρ ὡς τὸ μὲν στάσεως τὸ δὲ κινήσεως 
συμβάλλεται δύναμιν εἰς τὴν τῆς ψυχῆς γένεσιν, 
αὐτοῦ Πλάτωνος ἐν τῷ Σοφιστῇ τὸ ὃν καὶ τὸ 
ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, πρὸς δὲ τούτοις στάσιν καὶ 

κίνησιν. ὡς ἕκαστον ἑκάστου διαφέρον καὶ πέντε 

ὄντα χωρὶς ἀλλήλων τιϑεμένου καὶ διορέζοντος. 
4. Ὅ γε μὴν οὗτοί τε κοινῇ καὶ οἵ πλεῖστοι τῶν 

χρωμένων Πλάτωνι φοβούμενοι καὶ παραμυϑού- 
μενοι πάντα μηχανῶνται καὶ παραβιάζονται καὶ 

στρέφουσιν., ὥς τι δεινὸν καὶ ἄρρητον οἰόμενοι δεῖν 

περικαλύπτειν καὶ ἀρνεῖσϑαι, τήν τε τοῦ κόσμου 

τήν τὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ γένεσιν καὶ σύστασιν. οὐκ 

ἐξ ἀιδίου συνεστώτων οὐδὲ τὸν ἄπειρον χρόνον 
οὕτως ἐχόντων, ἰδίᾳ τε λόγου τέτευχε καὶ νῦν ἀρκέ- 
σει ῥηϑέν, ὅτι τὸν περὶ ϑεῶν ἀγῶνα καὶ λόγον, ᾧ 
Πλάτων ὁμολογεῖ φιλοτιμότατα καὶ παρ᾽ ἡλικίαν 
πρὸς τοὺς ἀϑέους κεχρῆσϑαι, συγχέουσι, μᾶλλον δ᾽ 

ὅλως ἀναιροῦσιν. εἰ γὰρ ἀγένητος ὁ κόσμος ἐστίν, 

οἴχεται τῷ Πλάτωνι τὸ πρεσβύτερον τοῦ σώματος 

τὴν ψυχὴν οὖσαν ἐξάρχειν μεταβολῆς καὶ κινήσεως 

πάσης, ἡγεμόνα καὶ πρωτουργόν, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, 

ἐγκαϑεστῶσαν. τίς δ᾽ οὖσα καὶ τίνος ὄντος ἡ ψυχὴ 

τοῦ σώματος προτέρα καὶ πρεσβυτέρα λέγεται 
γεγονέναι, προϊὼν ὃ λόγος ἐνδείξεται" τοῦτο γὰρ 

ἠγνοημένον ἔοικε τὴν πλείστην ἀπορίαν καὶ ἀπι- 

στίαν παρέχειν τῆς ἀληϑοῦς δόξης. 

8. Σοφιστῇ] Ρ. 200. 284 8 παραμυϑούμενοι ΤΌΣΠΘΡυΒ: 
παραλυπούμενοι 16 τὸν περὶ ϑεῶν ἀγῶνα) οἴ. Τιορρ. Ῥ. 
880 ἃ. 6 21 οἵ Τρ, Ρ. 8978 

10 

10 

20 

2 



ΙΝ ΤΊΜΑΒΝΟ ΡΙΑΤΌΝΙΝ. 109 

ὅ. Πρῶτον οὖν ἣν ἔχω περὶ τούτων διάνοιαν 1014 
ἐκϑήσομαι, πιστούμενος τῷ εἰκότι καὶ παραμυϑού- 
μενος. ὡς ἔνεστι, τὸ ἄηϑες τοῦ λόγου καὶ παρά- 

δοξον᾽ ἔπειτ᾽ αὐταῖς λέξεσιν ἐπάξω συνοικειῶν ἅμα 
᾿ ἘΠ ᾿ Χ 3 ΄ ," ᾿ γι 

τὴν ἐξήγησιν καὶ τὴν ἀπόδειξιν. ἔχει γὰρ οὕτω 
κατά γε τὴν ἐμὴν τὰ πράγματα δόξαν. “κόσμον 

τόνδε᾽ φησὶν Ἡράκλειτος “οὔτε τις ϑεῶν οὔτ᾽ 
ἀνθρώπων ἐποίησεν. ὥσπερ φοβηϑεὶς μὴ ϑεοῦ 

ἀπογνόντες ἄνϑρωπόν τινα γεγονέναι τοῦ κόσμου 

το δημιουργὸν ὑπονοήσωμεν. βέλτιον οὖν Πλάτωνι 

πειϑομένους τὸν μὲν κόσμον ὑπὸ ϑεοῦ γεγονέναι 

λέγειν καὶ ἄδειν᾽ “ὃ μὲν γὰρ κάλλιστος τῶν γεγο- Β 
νότων ὃ δ᾽ ἄριστος τῶν αἰτίων" τὴν δ᾽ οὐσίαν 

καὶ ὕλην, ἐξ ἧς γέγονεν. οὐ γενομένην ἀλλ᾽ ὑπο- 
,  ΘΕοΕΚ -" ὃ - ΄ Ἀ 4. 

ιὸ χειμένην ἀεὶ τῷ δημιουργῷ εἰς διάϑεσιν καὶ τάξιν 
αὐτῆς καὶ πρὸς αὐτὸν ἐξομοίωσιν ὡς δυνατὸν ἦν 

ἐμπαρασχεῖν. οὐ γὰρ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἡἣ γένεσις 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ μὴ καλῶς μηδ᾽ ἱκανῶς ἔχοντος. ὡς 
οἰκίας καὶ ἱματίου καὶ ἀνδριάντος. ἀκοσμία γὰρ 
Ἢ Ν ᾿ -" -“ ΄ , ᾿" 3 , ᾽ 90 ἦν τὰ πρὸ τῆς τοῦ χόσμου Ψενέσεως᾽ ἀκοσμία ὃ 

οὐκ ἀσώματος οὐδ᾽ ἀκίνητος οὐδ᾽ ἄψυχος ἀλλ᾽ 
Ψ᾿ ᾿ 3 ’ ᾿" ᾿ 2, ἄμορφον μὲν καὶ ἀσύστατον τὸ σωματικὸν ἔμπληκ- 

τον δὲ καὶ ἄλογον τὸ κινητικὸν ἔχουσα τοῦτο δ᾽ 
ἦν ἀναρμοστία ψυχῆς οὐκ ἐχούσης λόγον. ὃ γὰρ Ὁ 

ο5 ϑεὸς οὔτε σῶμα τὸ ἀσώματον οὔτε ψυχὴν τὸ ἄψυχον 

8 ἄηϑες ὟὟ : ἀληϑὲς 4 ἔπειτ᾽ αὐταῖς Ἔ: ἔπειτα ταῖς 
1 Ἡράκλειτος] Βγπαΐοι. Ρ. 8 8 ϑεοῦ) ϑεὸν ΒΘΗΒΘΙ ΘΒ 
10 Πλάτωνι} Τμ). ν». 298 18 αἰτίων Τ)αΘΌηοσιβ: αἰτιῶν 
16 αὐτῆς) αὐτὴν ὟΥ 
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ἐποίησεν, ἀλλ: ὥσπερ ἁρμονικὸν ἄνδρα καὶ ῥυϑμι- 

χὺν οὐ φωνὴν ποιεῖν οὐδὲ κίνησιν ἐμμελῆ δὲ 

φωνὴν καὶ κίνησιν εὔρυϑμον ἀξιοῦμεν" οὕτως ὃ 

ϑεὸς οὔτε τοῦ σώματος τὸ ἁπτὸν καὶ ἀντίτυπον 

οὔτε τῆς ψυχῆς τὸ φανταστικὸν καὶ κινητικὸν 

αὐτὸς ἐποίησεν. ἀμφοτέρας δὲ τὰς ἀρχὰς παρα- 

λαβών, τὴν μὲν ἀμυδρὰν καὶ σχοτεινὴν τὴν δὲ 
ταραχώδη καὶ ἀνόητον ἀτελεῖς δὲ τοῦ προσήκοντος 

ἀμφοτέρας καὶ ἀορίστους, ἔταξε καὶ διεκόσμησε καὶ 

συνήρμοσε, τὸ κάλλιστον ἀπεργασάμενος καὶ τελειό- 

τατον ἐξ αὐτῶν ζῷον. ἡ μὲν οὖν σώματος οὐσία τῆς 

λεγομένης ὑπ᾽ αὐτοῦ πανδεχοῦς φύσεως ἕδρας τὲ 
καὶ τιϑήνης τῶν γενητῶν οὐχ ἑτέρα τίς ἔστιν. 

6. Τὴν δὲ τῆς ψυχῆς ἐν Φιλήβω μὲν ἀπειρίαν 
κέκληκεν, ἀριϑμοῦ καὶ λόγου στέρησιν οὖσαν, ἐλλεί- 
ψεώς τε καὶ ὑπερβολῆς καὶ διαφορᾶς καὶ ἀνομοιό- 

τητος ἐν αὑτῇ πέρας οὐδὲν οὐδὲ μέτρον ἔχουσαν" 
ἐν ὃὲ Τιμαίῳ τὴν τῇ ἀμερίστῳ συγκεραννυμένην 
φύσει καὶ περὶ τὰ σώματα γίγνεσθαι λεγομένην 

10 

μεριστὴν οὔτε πλῆϑος ἐν μονάσι καὶ στιγμαῖς οὔτε 30 
μήκη καὶ πλάτη λέγεσϑαι νομιστέον, ἃ σώμασι 
προσήκει καὶ σωμάτων μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς ἐστιν, 

ἀλλὰ τὴν ἄτακτον καὶ ἀόριστον αὐτοκίνητον δὲ καὶ 
κινητικὴν ἀρχὴν ἐκείνην, ἣν πολλαχοῦ μὲν ἀνάγκην 

᾿ Ἁ "Ὁ Τ , ω 

ἕν δὲ τοῖς Νόμοις ἄντικρυς ψυχὴν ἄτακτον εἴρηκε 25 

καὶ κακοποιόν᾽ αὕτη γὰρ ἦν ψυχὴ καϑ᾽ ἑαυτήν, 

14 Φιλήβῳ) ». 34α 17 αὑτῇ ΘαΘΌποτιιβ: αὐτῇ 18 Τιμαέῳ] 
Ῥ. 8ῦὅ8 20 Νόμοις) ν». 8964 
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- Χ " - ἣς δ ΄ " ’, νοῦ δὲ καὶ λογισμοῦ καὶ ἁρμονίας ἔμφρονος μετέσχεν, 
ἵνα κόσμου ψυχὴ γένηται. καὶ γὰρ τὸ πανδεχὲς 

χαὶ ὑλικὸν ἐκεῖνο μέγεϑος μὲν ἐκέχτητο καὶ διά- 
στημα καὶ χώραν, κάλλους δὲ καὶ μορφῆς καὶ σγη- 

5 μάτων μετριότητος ἐνδεῶς εἶχεν" ἔλαχε δὲ τούτων, 
ο, - ᾿ ΄ ᾿ 3 - ᾿ 3 π ἵνα γῆς καὶ ϑαλάττης καὶ οὐρανοῦ καὶ ἀστέρων 

φυτῶν τὲ καὶ ξῴων παντοδαπὰ σώματα καὶ ὄργανα 

γίγνηται κοσμηϑέν. οἱ δὲ τὴν ἐν Τιμαίῳ λεγομέ- Ἐ 

νην ἀνάγκην, ἐν δὲ Φιλήβῳ περὶ τὸ μᾶλλον καὶ 
φΦ 2 ΄ ΝΣ ὡς - 3 , δὼ 

10 ἧττον ἐλλείψεως καὶ ὑπερβολῆς ἀμετρίαν καὶ ἀπει- 
’ - Ο, , 3 Ἀ Ἁ - -" “ 

ρίαν τῇ ὕλῃ προστιϑεντες ἀλλὰ μὴ τῇ ψυχῇ. ποῦ 

ϑήσονται τὸ τὴν ὕλην ἀεὶ μὲν ἄμορφον καὶ ἀσχη- 
μάτιστον ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεσϑαι καὶ πάσης ποιότητος 
καὶ δυνάμεως οἰχείας ἔρημον. εἰκάξεσϑαι δ᾽ ἀώδεσιν 

τῷ ἐλαίοις, ὃ πρὸς τὰς βαφὰς οἵ μυρεψοὶ λαμβάνουσιν; 

οὐ γὰρ οἱόν τε τὸ ἄποιον καὶ ἀργὸν ἐξ αὑτοῦ καὶ 1015 
ἀρρεπὲς αἰτίαν κακοῦ καὶ ἀρχὴν ὑποτίϑεσϑαι τὸν 

ἰάτωνα καὶ καλεῖν ἀπειρίαν αἰσχρὰν καὶ κακο- ΠΛ αλεῖν ἀπει σχρ ὶ 
ποιόν. αὖϑις δ᾽ ἀνάγκην πολλὰ τῷ ϑεῷ δυσμα- 

50 χοῦσαν καὶ ἀφηνιάζουσαν. ἡ γάρ ᾿ἀναστρέφουσα᾽ 

τὸν οὐρανόν, ὥσπερ ἐν Πολιτικῷ λέγεται, καὶ 

ἀνελίττουσα πρὺς τοὐναντίον ἀνάγκη καί σύμφυτος 

ἐπιϑυμία᾽ καὶ τὸ τῆς πάλαι ποτὲ φύσεως σύντροφον 
πολλῆς μετέχον ἀταξίας. πρὶν εἰς τὸν νῦν χύσμον 

80 ἀφικέσθαι, πόϑεν ἐγγέγονε τοῖς πράγμασιν. εἰ τὸ Β 
μὲν ὑποκείμενον ἄποιος ἦν ὕλη καὶ ἄμοιρος αἰτίας 

8 τηϑ]ῖμ γένηται ἰδ. Τιμαίῳ] ρ. 48. ὅθ. θ86 9 περὶ] 
παρὰδ 11 ψυχῇ, ποῦ ΤΣ ΌιΒ: ψυχῆ γε οὐ 12 ἄμορφον] 
Τα, Ρ. 006 21 Πολιτικῷ] ν». 3136. 20 ἄμοιρος ΝΥ : ἄμοιρον 

ῬΙαΐατοἑ Μογα]α, ΜΟῚ]. ΥἹ. 1 
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ἁπάσης, ὃ δὲ δημιουργὸς ἀγαϑὸς καὶ πάντα βουλό- 
μένος αὑτῷ κατὰ δύναμιν ἐξομοιῶσαι, τρίτον δὲ 
παρὰ ταῦτα μηδέν; αἵ γὰρ Στωικαὶ καταλαμβά- 

νουσιν ἡμᾶς ἀπορίαι, τὸ κακὸν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 
ἀναιτίως καὶ ἀγενήτως ἐπεισάγοντας᾽ ἐπεὶ τῶν γ᾽ 5 
ὄντων οὔτε τἀγαϑὺν οὔτε τὸ ἄποιον εἰκός ἐστιν 

οὐσίαν κακοῦ καὶ γένεσιν παραδχεῖν᾽ ἀλλὰ ταὐτὸ 

Πλάτων οὐκ ἔπαϑε τοῖς ὕστερον, οὐδὲ παριδὼν 
ὃς ἐχεῖνον τὴν μεταξὺ τῆς ὕλης καὶ τοῦ ϑεοῦ 
τρίτην ἀρχὴν καὶ δύναμιν ὑπέμεινε τῶν λόγων τὸν τὸ 
ἀτοπώτατον, ἐπεισόδιον οὐκ οἶδ᾽ ὕπως ποιοῦντα 
τὴν τῶν κακῶν φύσιν ἀπ᾽ αὐτομάτου κατὰ συμβε- 

; βηκός. ᾿Επικούρῳ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἀκαρὲς ἐγκλῖναι 
τὴν ἄτομον συγχωροῦσιν, ὡς ἀναίτιον ἐπεισάγοντι 

κίνησιν ἐκ τοῦ μὴ ὕντοο᾽ αὐτοὶ δὲ κακίαν καὶ τ 
κακοδαιμονίαν τοσαύτην ἑτέρας τε περὶ σῶμα μυρίας 

ἀτοπίας καὶ δυσχερείας, αἰτίαν ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὐκ 

ἐχούσας, κατ᾽ ἐπακολούϑησιν γεγονέναι λέγουσιν. 

1. Ὁ δὲ Πλάτων οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τὴν γ᾽ ὕλην 
διαφορᾶς ἁπάσης ἀπαλλάττων καὶ τοῦ ϑεοῦ τὴν τῶν 50 

κακῶν αἰτίαν ἀπωτάτω τιϑέμενος ταῦτα περὶ τοῦ 

κόσμου γέγραφεν ἐν τῷ Πολιτικῷ “παρὰ μὲν γὰρ 

τοῦ ξυνϑέντος πάντα τὰ καλὰ κέχτηται᾽ παρὰ δὲ 

τῆς ἔμπροσϑεν ἕξεως ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν 

) οὐρανῷ γίγνεται, ταῦτ᾽ ἐξ ἐχείνης αὐτός τε ἔχει 55 
καὶ τοῖς ξῴοις ἐναπεργάζεται᾽ καὶ μικρὸν ἔτι 

ὅ ἢ: ἀγεννήτως 6θ τἀγαϑὸν ἕ: τὸ ἀγαϑὸν 12 κατὰ] 
καὶ κατὰ 15 ᾿Επικούρῳ) ὕξθπηρυ. Ὁ. 201, 21 22 Πο- 
λιτικῷ} γ». 218 5) ξυνϑέντος Ρ]αῖο: 6 Β 9 Καὶ ϑέντος 
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προελθών Ἱπροϊόντος δέ᾽ φησί ἱτοῦ χρόνου καὶ 
λήϑης ἐγγιγνομένης ἐν αὐτῷ, μᾶλλον δυναστεύει 

τὸ τῆς παλαιᾶς ἀναρμοστίας πάϑος καὶ κινδυνεύει 

διαλυϑεὶς εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος ἄπειρον ὄντα 

ὅσ τόπον δῦναι πάλιν. ἀνομοιότης δὲ περὶ τὴν ὕλην, 

ἄποιον χαὶ ἀδιάφορον οὖσαν, οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ 

μετὰ πολλῶν ἄλλων χαὶ Εὔδημος ἀγνοήσας κατει- 
οωνεύεται τοῦ Πλάτωνος, ὡς οὐκ εὖ τὴν πολλάκις 

ὑπ’ αὐτοῦ μητέρα χαὶ τιϑήνην προσαγορευομένην 
0 αἰτίαν κακῶν καὶ ἀρχὴν ἀποφαίνοντος. ὃ γὰρ 

Πλάτων μητέρα μὲν καὶ τιϑήνην καλεῖ τὴν ὕλην, 

αἰτίαν ὃὲ κακοῦ τὴν κινητικὴν τῆς ὕλης καὶ περὶ Ἐ 

τὰ σώματα γιγνομένην μεριστὴν ἄτακτον καὶ ἄλο- 

γον οὐκ ἄψυχον δὲ κίνησιν, ἣν ἐν Νόμοις ὥσπερ 

ιό εἴρηται ψυχὴν ἐναντίαν καὶ ἀντίπαλον τῇ ἀγα- 
ϑουργῷ προσεῖπε. ψυχὴ γὰρ αἰτία κινήσεως καὶ 

ἀρχή, νοῦς δὲ τάξεως καὶ συμφωνίας περὶ κίνησιν. 

ὃ γὰρ ϑεὸς οὐκ ἀνέστησε τὴν ὕλην ἀργοῦσαν ἀλλ᾽ 
ἔστησεν ὑπὸ τῆς ἀνοήτου ταραττομένην αἰτίας" οὐδ᾽ 

20 ἀρχὰς τῇ φύσει μεταβολῆς καὶ παϑῶν παρέσχεν, 

ἀλλ᾽ οὔσης ἐν πάϑεσι παντοδαποῖς καὶ μεταβολαῖς Τ 

ἀτάκτοις ἐξεῖλε τὴν πολλὴν ἀοριστίαν χαὶ πλημ- 

μέλειαν, ἁρμονίᾳ καὶ ἀναλογίᾳ καὶ ἀριϑμῷ χρώ- 

μενος ὀργάνοις ὧν ἔργον ἐστὶν οὐ μεταβολῇ καὶ 

5 χινήσει ἑτερότητος πάϑη καὶ διαφορὰς παρέχειν τοῖς 
πράγμασιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπλανῆ καὶ στάσιμα καὶ 

τοῖς κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχουσιν ὅμοια ποιεῖν. 

0 ἀλλὰ] ἃ νὴ “έα 8 ὡς οὐκ εὖ τὴν Μιθ]]ογα8: ὡς 
1Β 6 τὴν 21 Ἐ; τὰ αὐτὰ 

11} 
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ἡ μὲν οὖν διάνοια τοιαύτη. κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν, 
τοῦ Πλάτωνος. 

8, ᾿“πόδειξις δὲ πρώτη μὲν ἡ τῆς λεγομένης καὶ 
δοχούσης αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἀσυμφωνίας καὶ δια- 

1010 φορᾶς λύσις. οὐδὲ γὰρ σοφιστῇ κραιπαλῶντι, πόϑεν δ 
γε δὴ Πλάτωνι, τοιαύτην ἄν τις ἀναϑείη, περὶ οὗς 
ἐσπουδάκει μάλιστα τῶν λόγων. ταραχὴν καὶ ἀνω- 

μαλίαν. ὥστε τὴν αὐτὴν φύσιν ὁμοῦ καὶ ἀγένητον 
ἀποφαίνειν καὶ γενομένην, ἀγένητον μὲν ἐν Φαίδρῳ 
τὴν ψυχὴν ἐν δὲ Τιμαίῳ γενομένην. ἡ μὲν οὖν τὸ 
ἐν Φαίδρῳ διάλεκτος ὀλίγου δεῖν ἅπασι διὰ στό- 

ματός ἐστι, τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἀνώλεϑρον τῷ δ᾽ αὐτο- 
κινήτῳ πιστουμένη τὸ ἀγένητον αὐτῆς ἐν δὲ 
Τιμαίῳ ἱτὴν δὲ ψυχήν᾽ φησίν “οὐχ ὡς νῦν ὑστέραν 
ἐπιχειροῦμεν λέγειν οὕτως ἐμηχανήσατο καὶ ὃ ϑεὸς 1 

Β νεωτέραν οὐ γὰρ ἂν ἄρχεσϑαι πρεσβύτερον ὑπὸ 
νεωτέρου συνέρξας εἴασεν. ἀλλά πὼς ἡμεῖς πολὺ 
μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῆ ταύτῃ πη 

χαὶ λέγομεν" ὃ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέραν 
καὶ πρεσβυτέραν τὴν ψυχὴν σώματος. ὡς δεσπότιν 90 
καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου, συνεστήσατο. καὶ πάλιν, 
εἰπὼν ὡς “αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ στρεφομένη ϑείαν ἀρχὴν 
ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου, τὸ μὲν δὴ 
σῶμα᾽ φησίν “ὁρατὸν οὐρανοῦ γέγονεν, αὐτὴ δ᾽ 
ἀόρατος μὲν λογισμοῦ δὲ μετέχουσα καὶ ἁρμονίας 90 

9 Φαίδρῳ] ».34ὅ.ς 10 Τιμαίῳ] ρ.84 Ὁ κα. Ὁ. γενομένην 
ὟΥ: γινομένην 11 συνέρξας Ρ]αΐο: συνεῖρξ 5 ΒΒ ἰδ. πῶς 
δ: πῶς 20 χαὶ πρεσβυτέραν Ἰάρῃ) 10.. τὴν] οὔ. 1ἅ. 
22 εἰπὼν] ΤΊ. Ρ. 806 24 ΡΊ]αἴο: αὕτη 



ϑι 

10 

Γ᾿ οι 

20 

τὸ σι 

ΙΝ ΤΙΜΑΒΟ. 10ῦ 

΄, »", -" Ἄν ε Ψ 3 Ἢ ς » - 9 ΄, ψυχή, τῶν νοητῶν ἀεί τ᾽ ὄντων ὑπὸ τοῦ ἀρίστου 
ἀρίστη γενομένη τῶν γεννηθέντων. ἐνταῦϑα γὰρ 

τὸν μὲν ϑεὸν ἄριστον εἰπὼν τῶν ἀεὶ ὄντων. τὴν 

δὲ ψυχὴν ἀρίστην τῶν γεννηθέντων. σαφεστάτῃ 
ταύτῃ τῇ διαφορᾷ καὶ ἀντιϑέσει τὸ ἀΐδιον αὐτῆς 
καὶ τὸ ἀγένητον ἀφῇρηται. 

90, Τίς οὖν τούτων ἐπανόρϑωσις ἑτέρα πλὴν ἧς 
αὐτὸς δίδωσι τοῖς δέχεσθαι βουλομένοις; ἀγένητον 

μὲν γὰρ ἀποφαίνει ψυχὴν τὴν πρὸ τῆς χόσμου 
γενέσεως πλημμελῶς πάντα καὶ ἀτάκτως κινοῦσαν" 

γενομένην δὲ καὶ γενητὴν πάλιν, ἣν ὁ ϑεὸς ἔκ τε 

ταύτης καὶ τῆς μονίμου τε καὶ ἀρίστης οὐσίας ἐκεί- 
νῆς ἔμφρονα καὶ τεταγμένην ἀπεργασάμενος καϑάπερ 

εἶδος, καὶ τῷ αἰσϑητικῷ τὸ νοερὸν καὶ τῷ κινητικῷ 
υ τὸ τεταγμένον ἀφ᾽ αὑτοῦ παρασχὼν ἡγεμόνα τοῦ 

παντὸς ἐγκατέστησεν. οὕτω γὰρ καὶ τὸ σῶμα τοῦ 
κόσμου πῆ μὲν ἀγένητον ἀποφαίνει πῆ δὲ γενητόν" 
ὅταν μὲν γὰρ εἴπῃ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν οὐχ 
ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον ἀτάκτως τὸν ϑεὸν 

παραλαβόντα διακοσμεῖν"" καὶ πάλιν “τὰ τέτταρα 

γένη, πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα. πρὶν ἢ τὺ 
πᾶν ὑπ᾽ αὐτῶν διαχοσμηϑὲν γενέσϑαι,. σεισμὸν 

ἐμποιεῖν τῇ ὕλῃ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνης τινάσσεσϑαι διὰ 
τὴν ἀνωμαλίαν" ὄντα που ποιεῖ καὶ ὑποκείμενα τὰ 

σώματα πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως. ὅταν δὲ 

2. 4 ΑἸάϊηδ: γενηϑέντων 11 γενητὴν )ΘΌΠΘΙΙΒ Πῖο 
οὐ πῆ: γεννητὴν 18 χαϑάπερ ἰᾶάθπι: καὶ καϑάπερ 
1ὅ ἀφ᾽ αὑτοῦ ΜυθΊ]οΥαΒ: ἀπ᾽ αὐτοῦ 18 εἴπῃ] Τίνα, Ρ. 80 
20 πάλιν] Τίμι. Ρ. ὅϑ ἃ 28 ἐμποιεῖν ὃ: ἐμποιοῦν 

[0 



106 ΠΕ ΑΝΙΜΑΒΝ ΡΒΟΟΒΕΒΑΤΊΙΟΝΕ 

πάλιν λέγῃ τῆς ψυχῆς νεώτερον γεγονέναι τὸ 

σῶμα καὶ τὸν κόσμον εἶναι γενητόν, ὅτι “ὁρατὸς καὶ 
ἁπτὸς καὶ σῶμα ἔχων ἐστὶ τὰ δὲ τοιαῦτα γιγνό- 
μενα καὶ γενητὰ ἐφάνη᾽ παντὶ δῆλον ὡς γένεσιν 

τῇ φύσει τοῦ σώματος ἀποδίδωσιν. ἀλλὰ πολλοῦ 
δεῖ τἀναντία λέγειν καὶ διαφέρεσϑαι πρὸς αὑτὸν 
οὕτως ἐκφανῶς ἐν τοῖς μεγίστοις. οὐ γὰρ ὡσαύτως 

οὐδὲ ταὐτὸ σῶμα γίγνεσϑαί τέ φησιν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 

καὶ εἶναι πρὶν ἢ γενέσθαι" ταῦτα γὰρ ἄντικρυς 

φαρμακῶντός ἐστιν. ἀλλὰ τί δεῖ νοεῖν καὶ τὴν τὸ 
γένεσιν, αὐτὸς διδάσκει. “τὸ μὲν γὰρ πρὸ τούτου᾽ 

ΒΕ φησί ταῦτα πάντα εἶχεν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως" ὅτε 
δ᾽ ἐπεχειρεῖτο κοσμεῖσθαι τὸ πᾶν, πῦρ πρῶτον καὶ 
ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα, ἴχνη μὲν ἔχοντα ἄττα 
αὑτῶν, παντάπασι μὴν διακείμενα. ὥσπερ εἰκὸς τὸ 

ἔχειν ἅπαν, ὅταν ἀπῇ τινος ϑεός᾽ οὕτω δὴ τότε 

πεφυκότα ταῦτα πρῶτον διεσχηματίσατο εἴδεσι καὶ 

ἀριϑμοῖς. ἔτι δὲ πρότερον εἰπὼν ὡς οὐ μιᾶς 
ἔργον ἦν ἀναλογίας ἀλλὰ δυεῖν τὸ συνδῆσαι στερεὸν 

ὄντα καὶ βάϑος ἔχοντα τὸν τοῦ παντὸς ὕγκον καὶ 90 
διελθὼν ὅτι πυρὸς καὶ γῆς ὕδωρ ἀέρα τε ὃ ϑεὸς 
ἐν μέσῳ ϑεὶς συνέδησε καὶ συνεστήσατο τὸν οὐρα- 
νόν᾽. “ἔκ τὲ δὴ τούτων φησί “τοιούτων καὶ τὸν 

1017 ἀριϑμὸν τεττάρων τὸ τοῦ κόσμου σῶμα ἐγεννήϑη 
δι’ ἀναλογίας ὁμολογῆσαν, φιλίαν τ᾽ ἔσχεν ἐκ 90 

, 1 λέγῃ) ΤΊ. γ».84 ο οὐ Ρ. 280 6 ΑἸάϊπα: αὐτὸν 10 τὴν] 
τίνα! [ΤἹ πρὸ τούτου ΡΪαΐο: προτοῦ 12 φησὶ] ΤΊπι. Ρ. 58 ἃ 
14 ἔχοντα ἄττα αὐτῶν ὈαΘΌποταΒ: ἔχον τὰ αὐτὰ αὐτῶ 1ἰθυϊ, 
ἔχοντα αὐτῶν ἄττα ΡΊ]αἴο 1Ὁ μὴν Ρ]αῖο: ἦν 18 εἰπὼν 
Τῆ. Ρ. 820 86. 
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τούτων, ὥστ᾽ εἰς ταὐτὸν αὑτῷ συνελθὸν ἄλυτον 
ὑπὸ τῶν ἄλλων πλὴν ὑπὸ τοῦ συνδήσαντος γενέ- 

σϑαι᾿ σαφέστατα διδάσκων ὡς οὐχὶ σώματος ἁπλῶς 

οὐδ’ ὄγκου χαὶ ὕλης, ἀλλὰ συμμετρίας περὶ σῶμα 
καὶ κάλλους καὶ ὁμοιότητος ἦν ὃ ϑεὸς πατὴρ καὶ 
δημιουργός. ταῦτα δὴ δεῖ διανοεῖσϑαν καὶ περὶ 

-»" ς ᾿ Χ ψκχ᾽ 6 Ξδα - - ’ 
ψυχῆς, ὡς τὴν μὲν οὔϑ' ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ γενομένην 

οὔτε κόσμου ψυχὴν οὖσαν, ἀλλά τινα φανταστικῆς 
" - 3 Υς Χ Ν τ 7 -" " καὶ δοξαστικῆς ἀλόγου δὲ καὶ ἀτάχτου φορᾶς καὶ 

ὁρμῆς δύναμιν αὐτοκίνητον καὶ ἀεικίνητον" τὴν δ᾽ 
ΘΝ, ς ᾿ ’ " , 3 αὐτὸς ὃ ϑεὺὸς διαρμοσάμενος τοῖς προσήκουσιν ἀριϑ- 

μοῖς καὶ λόγοις ἐγκατέστησεν ἡγεμόνα τοῦ κόσμου 

γεγονότος γενητὴν οὖσαν. 
10. Ὅτι δὲ περὶ τούτων διενοεῖτο ταῦτα καὶ οὐ 

ϑεωρίας ἕνεκα, τοῦ τε χόσμου μὴ γενομένου καὶ 

τῆς ψυχῆς ὅμως ὑπετίϑετο σύστασιν καὶ γένεσιν. 

ἐκεῖνο πρὸς πολλοῖς τεκμήριόν ἐστι ὃ τὸ τὴν μὲν 
ψυχὴν ὑπ᾽’ αὐτοῦ χαὶ ἀγένητον ὥσπερ εἴρηται καὶ 
γενητὴν λέγεσϑαι. τὸν δὲ χόσμον ἀεὶ μὲν γεγονότα 
χαὶ γενητὸν ἀγένητον δὲ μηδέποτε μηδ᾽ ἀίδιον. 

τὰ μὲν οὖν ἐν Τιμαίῳ τί δεῖ προφέρειν; ὅλον γὰρ 

καὶ πᾶν τὸ σύγγραμμα περὶ κόσμου γενέσεως ἄχρι 

τέλους ἀπ’ ἀρχῆς ἐστι. τῶν δ᾽ ἄλλων ἐν μὲν 
᾿Δτλαντικῷ προσευχόμενος ὃ Τίμαιος ὀνομάζει τόν 

ἱπάλαι μὲν ἔργῳ γεγονότα νῦν δὲ λόγῳ ϑεόν.᾽ 

ἐν Πολιτικῷ δ᾽ ὁ Παρμενίδειος ξένος τὸν κόσμον 

1. ΑἸάϊηῶ: αὐτῶ ὑπό του ἄλλου ῬΊαίο 10 ὅμως 
Ἂ; ὁμοίως 17 ὰο. 6 Β ὅ Τ, σαφὲς βυρρΙοὺ Μά]]ον 
24 ᾿Δτλαντικῷ Ἰηϊδϊο ». 100} 20 Πολιτικῷ] ν». 309 ἃ, 278} 

Β 
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ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ συντεϑέντα᾽ φησί πολλῶν ἀγαϑῶν 

μεταλαβεῖν. εἰ δέ τι φλαῦρόν ἐστιν ἢ χαλεπόν. ἔκ 

τῆς προτέρας ἕξεως ἀναρμόστου καὶ ἀλόγου συμμε- 

μιγμένον ἔχειν: ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ περὶ τοῦ ἀρι- 

ϑμοῦ, ὃν γάμον ἔνιοι καλοῦσιν, ὃ Σωκράτης ἀρχό- 

μενος λέγειν “ἔστι δέ᾽ φησί ᾿ϑείῳ μὲν γενητῷ 

περίοδος ἣν ἀριϑμὸς περιλαμβάνειν τέλειος,.᾽ οὐκ 

ἄλλο καλῶν ϑεῖον γενητὸν ἢ τὸν κόσμον. “ἢ 
21. Κατὰ ταὐτὰ ἔχον ὡς μορφὴν καὶ εἶδος, τὸ 

δὲ περὶ τὰ σώματα γιγνόμενον μεριστὸν ὡς ὑπο- 
δοχὴν καὶ ὕλην. τὸ δὲ μῖγμα κοινὸν ἐξ ἀμφοῖν 
ἀποτετελεσμένον. ἧ μὲν οὖν ἀμέριστος οὐσία καὶ 

ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσα μὴ μικρότητι, 

καϑάπερ τὰ ἐλάχιστα τῶν σωμάτων. νοξίσϑω φεύ- 

γουσα τὸν μερισμόν: τὸ γὰρ ἁπλοῦν καὶ ἀπαϑὲς 

4 ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ] ν». ὅ46}0 8 ροβὺ κόσμον 180. ἢ Β 
4--ὃ Ὁ. Τδοῦπῶ δαΐθιη ααδ πίθον ἀἁρτέων καὶ πὶ (γουρἃ 
οχίγθυηδ, οδ00. 20) οὖ κατὰ τὰ αὐτὰ (ὁᾶρ. 21 1πἰύϊατη) ἰηΐθι- 
οραϊῦ, οδὺ 16 10. -Ε 4 γϑυβ. 1ῃ Εἰ 21., σϑυβ. ἴῃ Β. Μαιυτοσησηδαΐθ 
πα ]θθ. σϑυθοιαθη απδ ἱπίθγοιἀθυαπῦ βϑηὐθηθι πᾶθο οϑῦ: 
“οἵ περὶ τὸν Κράντορα ϑεωροῦσι τὸ μὲν ἀμέριστον καὶ ἀεὶ 
κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχον οοἴῦ. ϑ'6α 186. τηα]ΐο τηϑῖου οϑῦ; γθοῦϊαβ 
Ἰριίαν. ΜῈΘΊ]]ουτβ: ἐχόμενον δ᾽ ἂν εἴη σκοπεῖν τίνες αἱ εἰς 
τὴν ψυχὴν συνελϑοῦσαι φύσεις εἰσὶ καὶ πῶς ἐγένετο ἡ μῖξις 
αὐτῶν" οἵ μὲν οὖν περὶ Κράντορα ὑπέλαβον τὸ μὲν ἀμέρι- 
στον χαὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχον οδ[. 9 1ῃ ΟΔρΙ 
ἐγαπβ οβιθομθ. ποβίσατη Μδασγοτησηδθπι βϑοαῦαβ βὰπὶ (Πλου- 
τάρχου περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας, ἐκδόντος καὶ εἰς 
τὴν ἀρχαίαν συνέχειαν ἀποκαταστήσαντος ᾿ἀνδρέου 2΄. αυ- 
ρομμάτου Αἴπιοι. 1848). Βαπάριη βοπίθηύίαπι ργοΐα]ὺ Βουΐ. 
ΔΜ Θ]]θτΒ. ἃ6 ῬγΟΌανῦ Ὀυΐτηο ἴῃ ΕΡΠοιηθυᾶθ (νἹᾶ, ΘΕ ΠΊ68 
ΓΝ 890 ἃ. 1870) ἀρίπᾶθ τῃ θαϊθίομθ κὰδ (6 θυ αἴθ βθθίθη- 
ΒΟ Γπρ᾽ ̓ τὰ ΤἸτηδΘα5, ΒΥΘ5] 8 1818). 9 ἢ: τὰ αὐτὰ Ὁ. ἔχον] 
ἔχων ἘΠ. ὁχ Β π1}1] οποίαξατα μα 60 18 ταὐτὰ ἢ: τὰ αὐτὰ 
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καὶ χαϑαρὸν αὐτῆς καὶ μονοειδὲς ἀμερὲς εἴρηται 
καὶ ἀμέριστον. ὦ καὶ τῶν συνθέτων καὶ μεριστῶν 
καὶ διαφερομένων ἁμωσγέπως ϑιγοῦσα παύει τὸ 

πλῆϑος καὶ καϑίστησιν εἰς μίαν δι’ ὁμοιότητος ἕξιν. 
τὴν δὲ περὶ τὰ σώματα γιγνομένην μεριστὴν εἰ μέν 

τις ἐθέλοι καλεῖν ὕλην, ὡς καὶ ὑποκειμένην ἐκείνῃ 

καὶ μεταληπτικὴν ἐχείνης φύσιν, ὁμωνυμίᾳ χρώ- 

μέξνος, οὐ διαφέρει πρὸς τὸν λόγον᾽ οἵ δὲ σωματικὴν 

ἀξιοῦντες ὕλην συμμίγνυσϑαι τῇ ἀμερίστῳ διαμαρ- 

τάνουσι᾽ πρῶτον μὲν ὅτι τῶν ἐχείνης ὀνομάτων 1098 

οὐδενὶ νῦν ὃ Πλάτων κέχρηται" δεξαμενὴν γὰρ 

εἴωϑε καὶ πανδεχῆ καὶ τιϑήνην ἀεὶ καλεῖν ἐκείνην, 

οὐ περὶ τὰ σώματα μεριστήν,. μᾶλλον δὲ σῶμα 

μεριζόμενον εἰς τὸ καϑ' ἕκαστον. ἔπειτα τί διοίσει 

τῆς τοῦ χόσμου γενέσεως ἣ τῆς ψυχῆς, εἴπερ ἀμφο- 

τέροις ἔχ τὲ τῆς ὕλης καὶ τῶν νοητῶν γέγονεν ἡ 

σύστασις; αὐτός γε μὴν ὃ Πλάτων, ὥσπερ ἀπωϑού- 

μενος τῆς ψυχῆς τὴν ἔκ σώματος γένεσιν, ἐντὸς 

αὐτῆς φησιν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ τεϑῆναι τὸ σωματικόν, 

εἶτ᾽ ἔξωϑεν ὑπ᾽ ἐχείνης περικαλυφϑῆναι" καὶ ὅλως 
ἀπεργασάμενος τῷ λόγῳ τὴν ψυχὴν ὕστερον ἐπεισ- 

ἄγει τὴν περὶ τῆς ὕλης ὑπόϑεσιν. μηδὲν αὐτῆς 

πρότερον, ὕτε τὴν ψυχὴν ἐγέννα, δεηϑείς, ὡς χωρὶς 
ὕλης γενομένην. 

22, Ὅμοια δὲ τούτοις ἔστιν ἀντειπεῖν καὶ τοῖς 
περὶ Ποσειδώνιον.: οὐ γὰρ μακρὰν τῆς ὕλης 

8 ϑιγοῦσα ὟΥ : ϑήγουσα Β. ϑίγουσα Ἰὰ οοἴο!] ὅ Μαυγοι- 
τηαῦθβ: γενομένην 14 ὥ; καϑέκαστον 18 ἐντὸς αὐτῆς 
φησιν) "πη, ». 84}. 8606 22. 10. ». 49 
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ἀπέστησαν" ἀλλὰ δεξάμενοι τὴν τῶν περάτων οὐσίαν 

περὶ τὰ σώματα λέγεσθαι μεριστὴν καὶ ταῦτα τῷ 
νοητῷ μίξαντες ἀπεφήναντο τὴν ψυχὴν ἰδέαν εἶναι 

τοῦ πάντῃ διαστατοῦ κατ᾽ ἀριϑμὸν συνεστῶσαν 

ἁρμονίαν περιέχοντα᾽ τά τὲ γὰρ μαϑηματικὰ τῶν 

πρώτων νοητῶν μεταξὺ καὶ τῶν αἰσϑητῶν τετάχϑαι; 

τῆς τὲ ψυχῆς τῶν νοητῶν τὸ ἀΐδιον καὶ τῶν αἰσϑη- 

τῶν τὸ παϑητικὸν ἐχούσης, προσῆκον ἕν μέδῳ τὴν 

οὐσίαν ὑπάρχειν. ἔλαϑε γὰρ καὶ τούτους ὁ ϑεὸς 

τοῖς τῶν σωμάτων πέρασιν ὕστερον, ἀπειργασμένης 

ἤδη τῆς ψυχῆς, χρώμενος ἐπὶ τὴν τῆς ὕλης διαμόρ- 

φῶσιν, τὸ σχεδαστὸν αὐτῆς καὶ ἀσύνδετον ὁρίζων 
χαὶ περιλαμβάνων ταῖς ἐκ τῶν τριγώνων συναρ- 

μοττομένων ἐπιφανείαις. ἀτοπώτερον δὲ τὸ τὴν 

ψυχὴν ἰδέαν ποιεῖν. ἡ μὲν γὰρ ἀεικίνητος ἡἣ δ᾽ 
ἀκίνητος, καὶ ἡ μὲν ἀμιγὴς πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἡ δὲ 
τῷ σώματι συνειργμένη. πρὸς δὲ τούτοις ὃ ϑεὸς 
τῆς μὲν ἰδέας ὡς παραδείγματος γέγονε μιμητής; 

τῆς δὲ ψυχῆς ὥσπερ ἀποτελέσματος δημιουργός. ὅτι 

δ᾽ οὐδ᾽ ἀριϑμὸν ὁ Πλάτων τὴν οὐσίαν τίϑεται τῆς : 
ψυχῆς ἀλλὰ ταττομένην ὑπ᾽ ἀριϑμοῦ, προείρηται. 

μήτε τοῖς πέρασι μήτε τοῖς ἀριϑμοῖς μηδὲν ἴχνος 
ἐνυπάρχειν ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧ τὸ αἰσϑητὸν 

ἡ ψυχὴ πέφυκε χρίνειν. νοῦν μὲν γὰρ αὐτῇ καὶ 
νοητικὸν ἣ τῆς νοητῆς μέϑεξις ἀρχῆς ἐμπεποίηκε" 

1 ἀπέστησαν] ἃ, τὴν ψυχὴν ». 103806:- Ἔ8 προσήκειν ἢ 
16 ἀεικίνητος Ὗ οχ γΡ. 1081}: εὐκένητος 20 νοητιπὸν ἢ: 
νοητὸν Ἰ1ῸΥ]. νόησιν Ὗ 

- 

Ἷ 

Φ 
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δόξας ὃὲ καὶ πίστεις καὶ τὸ φανταστικὸν καὶ τὸ 

παϑητιχὸν ὑπὸ τῶν περὶ τὸ σῶμα ποιοτήτων, ὃ οὐκ 

ἄν τις ἐκ μονάδων οὐδὲ γραμμῶν οὐδ᾽ ἐπιφανειῶν 

ἁπλῶς νοήσειεν ἐγγιγνόμενον. καὶ μὴν οὐ μόνον αἴ Ἑ 

τῶν ϑνητῶν ψυχαὶ γνωστικὴν τοῦ αἰσθητοῦ δύνα- 

μιν ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τοῦ χόσμου φησίν 
“ἀνακυκλουμένην αὐτὴν πρὸς ἑαυτήν. ὅταν οὐσίαν 
σκεδαστὴν ἔχοντός τινος ἐφάπτηται καὶ ὅταν ἀμέρι- 
στον, λέγειν κινουμένην διὰ πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ τ᾽ 

ἄν τι ταὐτὸν ἦ καὶ ὅτου ἂν ἕτερον, πρὸς ὅ τι τε 
’ “ι ΟΥ ΝῊ ΄ . . ΄ 

μάλιστα καὶ ὕπη καὶ ὅπως συμβαίνει κατὰ τὰ γιγνό- 

μενα πρὸς ἕχαστον ἕκαστα εἶναι καὶ πάσχειν." ἐν 
τούτοις ἅμα καὶ τῶν δέκα κατηγοριῶν ποιούμενος Ε 

ὑπογραφὴν ἔτι μᾶλλον τοῖς ἐφεξῆς διασαφεῖ. “λόγος 

γάρ᾽ φησίν "ἀληϑής, ὅταν μὲν περὶ τὸ αἰσϑητὸν 

γίγνηται καὶ ὃ τοῦ ϑατέρου κύκλος ὀρϑὸς ἑὼν εἰς 

πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν διαγγείλῃ, δόξαι καὶ πίστεις 
΄ , 3 ΠΉΡΑΝ 004 3 9 ᾿ 

γίγνονται βέβαιοι καὶ ἀληϑεῖς" ὅταν δ᾽ αὖ περὶ τὸ 

λογιστικὸν ἢ καὶ ὃ τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὔτροχος ὧν 

αὐτὰ μηνύσῃ. ἐπιστήμη ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται" 

τούτω δ᾽ ἐν ᾧ τῶν ὄντων ἐγγίγνεσϑον, ἐάν ποτέ 

τις αὐτὸ ἄλλο πλὴν ψυχὴν προσείπῃ. πᾶν μᾶλλον 

ἢ τὸ ἀληϑὲς ἐρεῖ. πόϑεν οὖν ἔσχεν ἡ ψυχὴ τὴν 

2 παϑητικὸν Ὁ. 10381.: παϑητὸν 10. ὃ] βθο]αβι 
ῬαΘΌπουβ: οαυϊάθη ΜδΌΣΟΤ λα] ὩΒΒΘΉ ΟΣ ΠΟΙ γῸΒ 
6880 τὸ φανταστικὸν καὶ τὸ παϑητικὸν τηοποηὐὶ ὕ αἰσϑὴ 
τοῦ ἡ. 10316: αἰσϑητικοῦ 0 φησίν] 'ΤΊιη. Ρ. 81 Ὁ 9 λέγειν 
Υ: λέγη 10 τι Ρ]αΐο: τις ἵν. ἡ 5: ἡ ΒΕ 10. ὅτου 
1ᾶθπι: ὅτῳ 11 κατὰ τὰ γιγνόμενα ἰᾶομῃι: καταγινόμενα 
12 ἕκαστα Ῥ. 1031 14 λόγος γὰρ κέ(] ρῥ]οπίογα οχμῖροῦ 
Ῥ]αΐο 1. 1. 10 ἐὼν] ὧν Ἰάρτιη 20 ἐξανάγκης ΒΕ 



112 θΕῈ ΑΝΙΜΑΒ ῬΡΒΕΟΟΒΕΒΑΤΊΟΝΕ 

ἀντιληπτικὴν τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ δοξαστικὴν ταύτην 

χίνησιν, ἑτέραν τῆς νοητικῆς ἐκείνης καὶ τελευ- 

1094 τώσης εἰς ἐπιστήμην, ἔργον εἰπεῖν, μὴ ϑεμένους 

βεβαίως. ὅτι νῦν οὐχ ἁπλῶς ψυχὴν ἀλλὰ κόσμου 

ψυχὴν συνίστησιν ἐξ ὑποκειμένων, τῆς τε κρείττονος 5 
οὐσίας καὶ ἀμερίστου καὶ τῆς χείρονος, ἣν περὶ τὰ 

σώματα μεριστὴν κέκληκεν, οὐχ ἑτέραν οὖσαν ἢ τὴν 

δοξαστικὴν καὶ φανταστικὴν καὶ συμπαϑῆ τῷ αἰσϑη- 

τῷ κίνησιν, οὐ γενομένην ἀλλ᾽ ὑφεστῶσαν ἀΐδιον 

ὥσπερ ἣ ἑτέρα. τὸ γὰρ νοερὸν ἡ φύσις ἔχουσα τὸ 

καὶ τὸ δοξαστικὸν εἶχεν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἀκίνητον 

ἀπαϑὲς καὶ περὶ τὴν ἀεὶ μένουσαν ἱδρυμένον οὐσίαν, 
Β τοῦτο δὲ μεριστὸν καὶ πλανητόν, ἅτε δὴ φερομένης 

καὶ σχεδαννυμένης ἐφαπτόμενον ὕλης. οὔτε γὰρ τὸ 

αἰσθητὸν εἰλήχει τάξεως ἀλλ᾿ ἦν ἄμορφον καὶ τ 
ἀόριστον. ἥ τε περὶ τοῦτο τεταγμένη δύναμις οὔτε 

δόξας ἐνάρϑρους οὔτε κινήσεις ἁπάσας εἴχε τεταγ- 

μένας. ἀλλὰ τὰς πολλὰς ἐνυπνιώδεις καὶ παραφόρους 

καὶ ταραττούσδας τὸ σωματοειδές, ὅσα μὴ κατὰ 

τύχην τῷ βελτίονι περιέπιπτεν᾽ ἐν μέσῳ γὰρ ἦν 50 
ἀμφοῖν καὶ πρὸς ἀμφότερα συμπαϑῆ καὶ συγγενῆ 

φύσιν εἶχε, τῷ μὲν αἰσϑητικῷ τῆς ὕλης ἀντεχομένη 

τῷ δὲ κριτικῷ τῶν νοητῶν. 
24, Οὕτω δέ πὼς καὶ αὐτὸς διασαφεῖ τοῖς ὀνό- 

μασιν᾽ “οὗτος γάρ᾽ φησί ἱπαρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου 2» 
λογισϑεὶς ἐν κεφαλαίῳ δεδόσϑω λόγος, ὕν τε καὶ 

2. νοητῆς Ῥ. 10316 12 καὶ ἀπαϑὲς ν. 10311 
10 τεταγμένη] 46]. 25 Τισὰ, γ᾿. ὅ2 ἃ 
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χώραν καὶ γένεσιν εἶναι τρία τριχῆ καὶ πρὶν Ὁ 
.} ν ΄ τὶ , Ὶ » Ἀ Ω᾽ 

οὐρανὸν γενξεσϑαι.. χώραν τὲ γὰρ καλεῖ τὴν ὕλην 

ὥσπερ ἕδραν ἔστιν ὅτε χαὶ ὑποδοχήν. ὃν δὲ τὸ 
νοητόν, γένεσιν δὲ τοῦ κόσμου μήπω γεγονότος 

4-ς ΄ ᾿» “. ᾿Ὶ 2 " Α 7 

5 οὐδεμίαν ἄλλην ἢ τὴν ἐν μεταβολαῖς καὶ κινήσεσιν 

οὐσίαν, τοῦ τυποῦντος καὶ τοῦ τυπουμένου μεταξὺ 

τεταγμένην, διαδιδοῦσαν ἐνταῦϑα τὰς ἐκεῖϑεν εἰ- 
κόνας. διά τὲ δὴ ταῦτα μεριστὴ προσηγορεύϑη 

καὶ ὅτι τῷ αἰσθητῷ τὸ αἰσϑανόμενον καὶ τῷ 
-" , ΄ 3 ᾿ ΄ 

10 φανταστῷ τὸ φανταζόμενον ἀνάγκη συνδιανέμεσϑαι 
χαὶ συμπαρήκειν᾽ ἣ γὰρ αἰσϑητικὴ κίνησ ἰδί μπαρήκειν᾽ ἣ γὰρ αἰσϑητικὴ κίνησις, ἰδία 
ψυχῆς οὖσα, κινεῖται πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐκτός" ὃ δὲ 

νοῦς αὐτὸς μὲν ἐφ᾽ ξαυτοῦ μόνιμος ἦν καὶ ἀκίνητος. 
ἐγγενόμενος δὲ τῇ ψυχῇ καὶ κρατήσας εἰς ἑαυτὸν 

10 ἐπιστρέφει χαὶ συμπεραίνει τὴν ἐγκύκλιον φορὰν Ὁ 
ν ’, 3ι..Ά , , -- 2 περὶ τὸ μένον ἀεὶ μάλιστα ψαύουσαν τοῦ ὄντος. 

διὸ καὶ δυσανάκρατος ἡ κοινωνία γέγονεν αὐτῶν. 

τῷ ἀμερίστῳ τὸ μεριστὸν καὶ τῷ μηδαμῇ κινητῷ 

τὸ πάντῃ φορητὸν μιγνύουσα καὶ καταβιαζομένη 

20 ϑάτερον εἰς ταὐτὸν συνελθεῖν ἦν δὲ τὸ ϑάτερον 

οὐ κίνησις ὥσπερ οὐδὲ ταὐτὸν στάσις, ἀλλ᾽ ἀρχὴ 
διαφορᾶς καὶ ἀνομοιότητος. ἑκάτερον γὰρ ἀπὺ τῆς 
ἑτέρας ἀρχῆς κάτεισι. τὸ μὲν ταὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἕνὸς 
τὸ δὲ ϑάτερον ἀπὸ τῆς δυάδος" καὶ μέμικται πρῶ- 

τον ἐνταῦϑα περὶ τὴν ψυχήν. ἀριϑμοῖς καὶ λόγοις 

συνδεϑέντα καὶ μεσότησιν ἐναρμονίοις. καὶ ποιεῖ 

τῷ φι 

2 χώραν] καὶ χώραν Ρ- 1032 ἃ 20 ὀὐκ ἦν δὲ τὸ ἕτερον 
ἡ κίνησις Β, ἦν δὲ τὸ ἕτερον ἡ κίνησις 1ὰὸ ἡ ΒΠΡ γα, Βουρίο ἃ 
ἴῃ. Ῥγ, οὐκ ἦν τὰ, ὉΥ, ἴπ πᾶν σῖηθ 21 ταὐτὸν] τὸ ταὐτὸν 
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ϑάτερον μὲν ἐγγενόμενον τῷ ταὐτῷ διαφοράν, τὸ 

Ἑ δὲ ταὐτὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ τάξιν, ὡς δῆλόν ἐστιν ἐν 
ταῖς πρώταις τῆς ψυχῆς δυνάμεσιν" εἰσὶ δ᾽ αὗται 

τὸ χριτικὺν χαὶ τὸ κινητικόν. ἡ μὲν οὖν κίνησις 

εὐθὺς ἐπιδείκνυται περὶ τὸν οὐρανὲν ἐν μὲν τῇ δ 
ταὐτότητι τὴν ἑτερότητα τῇ περιφορᾷ τῶν ἀπλανῶν, 

ἐν δὲ τῇ ἑτερότητι τὴν ταὐτότητα τῇ τάξει τῶν 

πλανήτων" ἐπικρατεῖ γὰρ ἐν ἐχείνοις τὸ ταὐτὸν ἐν 

Ε δὲ τοῖς περὶ γῆν τοὐναντίον. ἡ δὲ κρίσις ἀρχὰς 

μὲν ἔχει δύο, τόν τε νοῦν ἀπὸ τοῦ ταὐτοῦ πρὸς τὰ 10 
καϑόλου καὶ τὴν αἴσϑησιν ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὰ 

καϑ' ἕκαστα. μέμικται δὲ λόγος ἐξ ἀμφοῖν, νόησις 

ἐν τοῖς νοητοῖς καὶ δόξα γιγνόμενος ἐν τοῖς αἰσϑη- 

τοῖς᾽ ὀργάνοις τε ταῖς μεταξὺ φαντασίαις τε καὶ 

ανήμαις χρώμενος. ὧν τὰ μὲν ἐν τῷ ταὐτῷ τὸ 16 

ἕτερον τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἑτέρῳ ποιεῖ τὸ ταὐτόν. ἔστι 
γὰρ ἡ μὲν νόησις κίνησις τοῦ νοοῦντος περὶ τὸ 
μένον, ἡ δὲ δόξα μονὴ τοῦ αἰσϑανομένου περὶ τὸ 

1020 χινούμενον. φαντασίαν δὲ συμπλοκὴν δόξης πρὸς 

αἴσϑησιν οὖσαν ἵστησιν ἐν μνήμῃ τὸ ταὐτόν" τὸ 30 
ὃὲ ϑάτερον κινεῖ πάλιν ἐν διαφορᾷ τοῦ πρόσϑεν 

καὶ νῦν, ἑτερότητος ἅμα καὶ ταὐτότητος ἐφαπτό- 
μένον. 

20. Ζεῖ δὲ τὴν περὶ τὸ σῶμα τοῦ κόσμου γενο- 

μένην σύντηξιν εἰχόνα λαβεῖν τῆς ἀναλογίας ἐν ἣ 55 

1 τὸ ϑάτερον Ὁ 10. ταὐτῷ) αὐτῷ Ῥ. 1082 8 πλα- 
νητῶν 1. 1.: ΟΟΥΤΘΧΙ; Θ᾽.8 1060 130: 8ὃ:- ΤΉ 12 δὲ] ξοῦ. 
γἱ. ὃ. ὁ 14 ταῖς] οὔ. ΒΕ 1ὅ ταὐτῷ) αὐτῷ Ρ. 10820 
323 ἐφαπτομένην Νυθ]]6τι5 
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διηρμόσατο ψυχήν. ἐκχεῖ μὲν γὰρ ἦν ἄκρα τὸ πῦρ 

καὶ ἣ γῆ. χαλεπὴν πρὸς ἄλληλα κραϑῆναι φύσιν 
᾿, » 2 [ Ψὔ᾿ 3 3 Ἷ, - 
ἔχοντα, μᾶλλον δ᾽ ὅλως ἄκρατον καὶ ἀσύστατον 
[κὲ 2 ,ὔ , 3 - Ἁ Ἁ ΜΗ, " 

ὅϑεν ἐν μέσῳ ϑέμενος αὐτῶν τὸν μὲν ἀέρα πρὸ 
-Ὁ Α Α 3 Ἁ - - - - 

τοῦ πυρὸς τὸ δ᾽ ὕδωρ πρὸ τῆς γῆς, ταῦτα πρῶτον 

ἀλλήλοις ἐκέρασεν. εἶτα διὰ τούτων ἐκεῖνα πρός τὲ 

ταῦτα καὶ πρὸς ἄλληλα συνέμιξε καὶ συνήρμοσεν. 
Ε) - ᾿ , " αν σὸν ᾿" Χ ΄ 3 
ἐνταῦϑα δὲ πάλιν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ϑάτερον, ἕναν- 

τίας δυνάμεις καὶ ἀκρότητας ἀντιπάλους, συνήγαγεν. 

οὐ δι’ αὑτῶν, ἀλλ᾽ οὐσίας ἑτέρας μεταξύ, τὴν μὲν 
ἀμέριστον πρὸ τοῦ ταὐτοῦ πρὸ δὲ τοῦ ϑατέρου 

τὴν μεριστήν, ἔστιν ἧ προσήκουσαν ἑκατέραν ἕκα- 

τέρᾳ τάξας, εἶτα μιχϑείσαις ἐχείναις ἐπεγχεραννύ- 

μενος, οὕτω τὸ πᾶν συνύφηνεν ἕν τῆς ψυχῆς εἶδος, 

ὡς ἦν ἀνυστόν, ἐκ διαφόρων ὅμοιον ἔκ τε πολλῶν 
[2] 2 , 3 3 , δ κῷ Π 
ἕν ἀπειργασμένος. οὐκ εὖ δέ τινες εἰρῆσϑαι λέγουσι 

δύσμικτον ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος τὴν ϑατέρου φύσιν. 

οὐκ ἄδεκτον οὖσαν ἀλλὰ καὶ φίλην μεταβολῆς" 

μᾶλλον δὲ τὴν τοῦ ταὐτοῦ, μόνιμον καὶ δυσμετάβλη- 
τον οὖσαν, οὐ ῥαδίως προσίεσθαι μῖξιν ἀλλ᾽ ἀπω- 
ϑεῖσθαι καὶ φεύγειν, ὕπως ἁπλῆ διαμείνῃ καὶ εἰλι- 

κρινὴς καὶ ἀναλλοίωτος. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἐγκαλοῦντες 
ἀγνοοῦσιν ὅτι τὸ μὲν ταὐτὸν ἰδέα τῶν ὡσαύτως 

ἐχόντων ἐστὶ τὸ δὲ ϑάτερον τῶν διαφόρως" καὶ 
, " ῳ 4.᾽ [2 , ᾿ 

στούτου μὲν ἔργον, ὧν ἂν ἅψηται, διιστάναι καὶ 

ἀλλοιοῦν καὶ πολλὰ ποιεῖν. ἐκείνου δὲ συνάγειν 

1 ἄκρα τὸ ν. 103236: ἄκρατον 11 τοῦ ταὐτοῦ] τούτου ΒΗ 
18 μιχϑείσας ΝΥ 19 τοῦ Μευχοιηηαΐίοβ: τῆς 21 διαμένῃ Ὁ 
32 ταὐτὰ ΤΟ. 8 
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καὶ συνιστάναι δι’ ὁμοιότητος ἐκ πολλῶν μίαν ἀνα- 

λαμβάνοντα μορφὴν καὶ δύναμιν. 

20. ἀὗται μὲν οὖν δυνάμεις τῆς τοῦ παντός 

Ὁ εἰσι ψυχῆς" αἵ δ᾽ εἰς ϑνητὰ καὶ παϑητὰ παρεισίασιν 

ὄργανα ἄφϑαρτοι φϑαρτῶν αὐταὶ σωμάτων, ἔν δ 
ταύταις τὸ τῆς δυαδικῆς καὶ ἀορίστου μερίδος ἐπι- 

φαίνεται μᾶλλον εἶδος, τὸ δὲ τῆς ἁπλῆς καὶ μονα- 
δικῆς ἀμυδρότερον ὑποδέδυκεν. οὐ μὴν ῥαδίως ἄν 

τις οὔτε πάϑος ἀνθρώπου παντάπασιν ἀπηλλαγμένον 

λογισμοῦ κατανοήσειεν οὔτε διανοίας κίνησιν, ἧ τὸ 
μηδὲν ἐπιϑυμίας ἢ φιλοτιμίας ἢ τοῦ χαίροντος ἢ 

λυπουμένου πρόσεστι. διὸ τῶν φιλοσόφων οἱ μὲν 
τὰ πάϑη λόγους ποιοῦσιν. ὡς πᾶσαν ἐπιϑυμίαν καὶ 

λύπην καὶ ὀργὴν κρίσεις οὔσας" οὗ δὲ τὰς ἀρετὰς 

Ε ἀποφαίνουσι παϑητικάς" καὶ γὰρ ἀνδρείᾳ τὸ φοβού- τ5 

μενον καὶ σωφροσύνῃ τὸ ἡδόμενον καὶ δικαιοσύνῃ 

τὸ κερδαλέον εἶναι. καὶ μὴν ϑεωρητικῆς γε τῆς 

ψυχῆς οὔσης ἅμα καὶ πρακτικῆς καὶ ϑεωρούσης δὲ 

τὰ χκαϑόλου καὶ τὰ καθ’ ἕκαστα καὶ νοεῖν μὲν 

ἐχεῖνα ταῦτα δ᾽ αἰσϑάνεσθαι δοκούσης, ὃ κοινὸς 90 

λόγος ἀεὶ περί τὲ ταὐτὸν ἐντυγχάνων τῷ ϑατέρῳ 

καὶ ταὐτῷ περὶ ϑάτερον ἐπιχειρεῖ μὲν ὅροις καὶ 
διαιρέσεσι χωρίζειν τὸ ἕν καὶ τὰ πολλὰ καὶ τὸ 

ἀμερὲς καὶ μεριστόν, οὐ δύναται δὲ καϑαρῶς ἐν 
οὐδετέρῳ γενέσθαι διὰ τὸ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐναλλὰξ 55 
ἐμπεπλέχϑαι καὶ καταμεμῖχϑαι δι’ ἀλλήλων. καὶ 

4 κὐ δι εἰρὶ ἢ: εἰς δὲ 10. παρεισίασιν ΜυθΊ]ΟΥΒ: 
παρεισιοῦσαι ὅ ἄφϑαρτοι φϑαρτῶν αὐταὶ ἔ: ἄφϑαρτα καὶ 
αὐτὰ 1 τὸ ΝΥ 16 Χ: σωφροσύνη --- δικαιοσύνη 17 ἐνεῖναι 
18 δὲ τὰ καϑόλου καὶ ὃ 
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Ἁ - - 3 , ἢ 2 - 9 ’΄ Α -" 

διὰ τοῦτο τῆς οὐσίας τὴν ἐκ τῆς ἀμερίστου καὶ τῆς Ε 

μεριστῆς ὃ ϑεὸς ὑποδοχὴν τῷ ταὐτῷ καὶ τῷ ϑατέρῳ 
, ΡΤ» ὙἘῈΡΡ , , 2 - 

συνέστησεν, ἵν᾿ ἐν διαφορᾷ τάξις γένηται᾽ τοῦτο 

γὰρ ἦν γενέσϑαι" ἐπεὶ χωρὶς τούτων τὸ μὲν ταὐτὸν 

5 οὐχ εἶχε διαφοράν, ὥστ᾽ οὐδὲ κίνησιν οὐδὲ γένεσιν" 

τὸ ϑάτερον δὲ τάξιν οὐκ εἶχεν, ὥστ᾽ οὐδὲ σύστασιν 
2 φχ " . ΡῚ “" 3 - , οὐδὲ γένεσιν. καὶ γὰρ εἰ τῷ ταὐτῷ συμβέβηκεν 

ο μ᾿ - - [ » 

ἑτέρῳ εἶναι τοῦ ἑτέρου καὶ τῷ ἑτέρῳ πάλιν αὑτῷ 

ταὐτόν. οὐδὲν ἡ τοιαύτη μέϑεξις ἀλλήλων ποιεῖ 

τὸ γόνιμον, ἀλλὰ δεῖται τρίτης τινὸς οἷον ὕλης ὑπο- 

δεχομένης καὶ διατιϑεμένης ὑπ᾽ ἀμφοτέρων. αὕτη δ᾽ 1036 

ἐστίν, ἣν πρώτην συνέστησε τῷ περὶ τὰ νοητὰ μονίμῳ 

τοῦ περὶ τὰ σώματα κινητικοῦ τὸ ἄπειρον ὁρίσας. 

21. Ὡς δὲ φωνή τίς ἐστιν ἄλογος καὶ ἀσήμαν- 
Α , 2 - - , 

ιτος λόγος δὲ λέξις ἐν φωνῇ σημαντικῇ διανοίας, 

ἁρμονία δὲ τὸ ἐκ φϑό αἱ διαστημά ὶ ρΙ φϑόγγων καὶ διαστημάτων, καὶ 
΄ Ἁ τι ᾿ ἜΦ“Ά “2 Α ΄ 

φϑόγγος μὲν ἕν χαὶ ταὐτὸν διάστημα δὲ φϑόγγων 
ρ ͵, ,ὔ ᾿ , μ ἣ 

ἑτερότης καὶ διαφορά, μιχϑέντων δὲ τούτων ὠδὴ 

γίγνεται καὶ μέλος" οὕτω τὸ παϑητικὸν τῆς ψυχῆς 

30 ἀόριστον ἦν καὶ ἀστάϑμητον, εἶϑ᾽ ὡρίσϑη πέρατος 
’ " . -»" -» 

ἐγγενομένου καὶ εἴδους τῷ μεριστῷ καὶ παντοδαπῷ 

τῆς κινήσεως. συλλαβοῦσα δὲ τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ Β 
ϑάτερον, ὁμοιότησι καὶ ἀνομοιότησιν ἀριϑμῶν ἐκ 

διαφορᾶς ὁμολογίαν ἀπεργασαμένων ξωή τε τοῦ 

980 παντός ἐστιν ἔμφρων καὶ ἁρμονία καὶ λόγος ἄγων 

πειϑοῖ μεμιγμένην ἀνάγκην, ἣν εἱμαρμένην οἵ 

πολλοὶ καλοῦσιν. ᾿Εμπεδοκλῆς δὲ φιλίαν ὁμοῦ καὶ 

8 ἕτερον εἶναι ΒΘΗΒΘΙΟΥᾺΒ ἵν. αὑτῷ Μααιτομιμδίθϑ: 
ταὐτῶ 21 ᾿Εμπεδοκλῆς] ΜυΠΊΔΟΙ, 1 ν8. 80 ᾿ 

ῬΙαΐατοιὶ Μοταὶία, Υο], ΥἹ. 12 
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νεῖκος. ᾿Ηράκλειτος δέ 'παλίντονον ἁρμονίην κόσμου 

ὅκωσπερ λύρης καὶ τόξου. Παρμενίδης δὲ φῶς καὶ 

σκότος. ᾿ἀναξαγόρας δὲ νοῦν καὶ ἀπειρίαν, Ζωρο- 
ἄάστρης δὲ ϑεὸν καὶ δαίμονα, τὸν μὲν ὡρομάσδην 
καλῶν τὸν δ᾽ ᾿Φρειμάνιον. Εὐριπίδης δ᾽ οὐκ ὀρϑῶς 
ἀντὶ τοῦ συμπλεκτικοῦ τῷ διαξευχτικῷ κέχρηται 

“Ζεὺς εἶτ᾽ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν" 

καὶ γὰρ ἀνάγκη καὶ νοῦς ἔστιν ἡ διήκουσα διὰ 

πάντων δύναμις. Αἰγύπτιοι μὲν οὖν μυϑολογοῦντες 
ἰνίττο ῦ Ὁ δί ὑφλόντ τῷ μὲν αἰνίττονται. τοῦ ὥρου δίκην ὀφλόντος, τῷ μὲν: 

πατρὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ αἷμα τῇ δὲ μητρὶ τὴν 

σάρκα χαὶ τὴν πιμελὴν προσνεμηϑῆναι. τῆς δὲ 

ψυχῆς οὐδὲν μὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾽ ἄκρατον οὐδὲ 
χωρὶς ἀπολείπεται τῶν ἄλλων" “ἁρμονίη γὰρ ἀφα- 

νὴς φανερῆς κρείττων᾽ καϑ' Ἡράκλειτον, ἐν ἧ τὰς 

διαφορὰς καὶ τὰς ἑἕτερότητας ὃ μιγνύων ϑεὸς 
ἔχρυψε καὶ κατέδυσεν' ἐμφαίνεται δ᾽ ὅμως αὐτῆς 

τῷ μὲν ἀλόγῳ τὸ ταραχῶδες, τῷ δὲ λογικῷ τὸ 
εὔταχτον. ταῖς δ᾽ αἰσϑήσεσι τὸ κατηναγκχασμένον, 
τῷ δὲ νῷ τὸ αὐτοχρατές. ἡ δ᾽ δριστικὴ δύναμις 

τὸ χαϑόλου καὶ τὸ ἀμερὲς διὰ συγγένειαν ἀγαπᾷ" 
καὶ τοὐναντίον ἡ διαιρετικὴ πρὸς τὰ καϑ' ἕκαστα 
φέρεται τῷ μεριστῷ" χαίρει δ᾽ ὅλον τῇ διὰ τὸ 

1 Ἡράκλειτος) Βγναῦου. Ρ. 232 ἴθ. παλίντονον ΤΌΣΠΘΟΙΒ 
(οἵ, Ῥ. 369 Ὁ): παλίντροπον 2 Παρμενίδης --- Φναξαγόρας] 
ΜυΠ]ΊΔΟΗ. 1 Ὁ. 120. 2348 { ΒυτρΡ. Τγο. 886 10. φύσεως ΒΕ 
10 ὦρου --- ὄφλοντος Β Εὶ 18 μὲν] μέρος 1 κρέσσων 
ΜΙ] Ο 5. Ὁ. Ἡράκλειτον] Βγνγαΐον. ρ. 15 16 μιγνύων 
μίσγων ΜΌ]]ΔΟ Ἶυ8 28 ὅλον) ὁ λόγος ἘπηρουαΒ 10. διὰ 
τοῦ ταὐτοῦ ΤΟΥ 8 
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ταὐτὸν ἐφ᾽ ἃ δεῖται μεταβολῇ διὰ τὸ ϑάτερον. οὐχ 

ἥκιστα δ᾽ ἥ τε πρὸς τὸ χαλὸν διαφορὰ καὶ τὸ 

αἰσχρὸν ἥ τε πρὸς τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ ἀλγεινὸν αὖϑις 
[κ - ΟΥ̓͂Ν 2 λ ᾿ ΄, ᾿ οἵ τε τῶν ἐρώντων ἐνθουσιασιμοὶ καὶ πτοήσεις καὶ 
διαμάχαι τοῦ φιλοκάλου πρὸς τὸ ἀχόλαστον ἐνδείκ- ϑι 

νυνται τὸ μιχτὸν ἔκ τὲ τῆς ϑείας καὶ ἀπαϑοῦς ἔκ 

τε τῆς ϑνητῆς καὶ περὶ τὰ σώματα παϑητῆς μερίδοο᾽ 

ὧν καὶ αὐτὸς ὀνομάξει τὸ μὲν ἐπιϑυμίαν ἔμφυτον Ἐ 

ἡδονῶν. τὸ δ᾽ ἐπείσακτον δόξαν ἐφιεμένην τοῦ 
ἀρίστου. τὸ γὰρ παϑητικὸν ἀναδίδωσιν ἐξ ἑαυτῆς 
ἡ ψυχή. τοῦ δὲ νοῦ μετέσχεν ἀπὸ τῆς κρείττονος 
ἀρχῆς ἐγγενομένου. 

28, Τῆς δὲ διπλῆς κοινωνίας ταύτης οὐδ᾽ ἡ 

περὶ τὸν οὐρανὸν ἀπήλλακται φύσις, ἀλλ᾽ ἕτερορρε- 

ι5 ποῦσα νῦν μὲν ὀρϑοῦται τῇ ταὐτοῦ περιόδῳ κράτος 

ἐχούσῃ καὶ διακυβερνᾷ τὸν κόσμον" ἔσται δέ τις Ε 

χρόνου μοῖρα καὶ γέγονεν ἤδη πολλάκις, ἐν ἧ τὸ 
μὲν φρόνιμον ἀμβλύνεται καὶ καταδαρϑάνει λήϑης 
ἐμπιπλάμενον τοῦ οἰχείου., τὸ δὲ σώματι σύνηϑες 

ἐξ ἀρχῆς χαὶ συμπαϑὲς ἐφέλκεται καὶ βαρύνει καὶ 
ἀνελίσσει τὴν ἐν δεξιᾷ τοῦ παντὸς πορείαν. ἀναρ- 
ρῆξαι δ᾽ οὐ δύναται παντάπασιν, ἀλλ᾽ ἀνήνεγκεν 
αὖϑις τὰ βελτίω καὶ ἀνέβλεψε πρὸς τὸ παράδειγμα 

ϑεοῦ συνεπιστρέφοντος καὶ συναπευϑύνοντος. οὕτως 1097 

ἐνδείχνυται πολλαχόϑεν ἡμῖν τὸ μὴ πᾶν ἔργον εἶναι 

1 . 

2 [-] 

τ σι 

1 μεταβολῇ ἢ διὰ τὸ ϑάτερον Ἰππηηροτγίυθ. μεταβολῇ τοῦ 
ἑτέρου ΜαθΊΊοταΒ. Μα]ῖπι χαίρει δὲ μᾶλλον τῇ διὰ τοῦ 
ταὐτοῦ --- μεταβολῇ ἢ τῇ διὰ ϑατέρου 8. ὀνομάζει) ἴῃ 
Ῥμαρᾶγ, Ρ. 2814 12 ἐγγινομένου ΜυθΊ]θτιΒ 

1" 
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ϑεοῦ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ σύμφυτον ἔχουσαν ἐν ἑαυτῇ 

τὴν τοῦ κακοῦ μοῖραν ὑπ᾽ ἐκείνου διακεκοσμῆσϑαι, 

τῷ μὲν ἑνὶ τὴν ἀπειρίαν ὁρίσαντος, ἵν᾿ οὐσία 

γένηται πέρατος μετασχοῦσα, τῇ δὲ ταὐτοῦ καὶ τῇ 
ἑτέρου δυνάμει τάξιν καὶ μεταβολὴν καὶ διαφορὰν 
καὶ ὁμοιότητα συμμίξαντος, πᾶσι δὲ τούτοις, ὡς 

ἀνυστὸν ἦν. κοινωνίαν πρὸς ἄλληλα καὶ φιλίαν 

ἐργασαμένου δι’ ἀριϑμῶν καὶ ἁρμονίας. 
20, Περὶ ὧν εἰ καὶ πολλάκις ἀκηκόατε καὶ πολ- 

λοῖς ἐντετυχήκατε λόγοις καὶ γράμμασιν, οὐ χεῖρόν 

ἐστι κἀμὲ βραχέως διελθεῖν, προεχϑέμενον τὸ τοῦ 

Πλάτωνος" 'Ἵμίαν ἀφεῖλε τὸ πρῶτον ἀπὸ παντὸς 

μοῖραν, μετὰ ὃὲ ταύτην ἀφῇρει διπλασίαν ταύτης" 

τὴν δ᾽ αὖ τρίτην. ἡμιολίαν μὲν τῆς δευτέρας τρι- 
πλασίαν δὲ τῆς πρώτης᾽ τετάρτην δὲ τῆς δευτέρας 
διπλῆν. πέμπτην δὲ τριπλῆν τῆς τρίτης, τὴν δ᾽ 

ἕχτην τῆς πρώτης ὀχταπλασίαν, ἑβδόμην δ᾽ ἕπτα- 

καιειχοσαπλασίαν τῆς πρώτης. μετὰ δὲ ταῦτα συν- 
ἑπληροῦτο τά τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα, 

μοίρας ἔτι ἐχεῖϑεν ἀποτέωνων καὶ τιϑεὶς εἰς τὸ 
»Ὃ 2 

“μεταξὺ τούτων, ὥστ᾽ ἐν ἕχάστῳ διαστήματι δύο 

εἶναι μεσότητας, τὴν μὲν ἑκατέρῳ τῶν ἄκρων ἴσῳ 
τε ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ταὐτῷ 
μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχο- 
μένην" ἡμιολίων δὲ διαστάσεων καὶ ἐπιτρίτων καὶ 

ἐπογδόων γενομένων ἐκ τούτων τῶν δεσμῶν ἐν 

12 Πλάτωνος] ΤΊ. ».850 1. ἀφεῖλε τὸ Ῥ]αἴο: ἀφείλετο 
11 ἑπτακαιειχοσαπλασίαν 8: ἑπτακαιεικοσαπλασίω 92 415- 
οραϊύ Ρ]αἴο 

10 

15 

20 
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ταῖς πρόσϑεν διαστάσεσι. τῷ τοῦ ἐπογδόου διαστή- 

ματι τὰ ἐπίτριτα πάντα συνεπληροῦτο. λείπων αὐτῶν 

ἑχάστου μόριον, τῆς τοῦ μορίου ταύτης διαστάσεως 

λειφϑείσης ἀριϑμοῦ πρὸς ἀριϑμόν. ἐχούσης τοὺς 

5 ὕρους ἕξ καὶ πεντήκοντα καὶ. διακοσίων πρὸς τρία 

χαὶ τεσσαράχοντα καὶ διακόσια. ἐν τούτοις ξητεῖ- 

ται πρῶτον περὶ τῆς ποσότητος τῶν ἀριϑμῶν. δεύ- 

τερον περὶ τῆς τάξεως. τρίτον περὶ τῆς δυνάμεως" 

περὶ μὲν τῆς ποσότητος τίνες εἰσίν, οὺς ἐν τοῖς 

10 διπλασίοις καὶ τριπλασίοις διαστήμασι λαμβάνει" 

περὶ δὲ τῆς τάξεως πότερον ἐφ’ ἕνὸς στίχου πάν- 

τας ἐχϑετέον ὡς Θεόδωρος. ἢ μᾶλλον ὡς Κράντωρ 

ἐν τῷ 4 σχήματι, τοῦ πρώτου χατὰ κορυφὴν τιϑε- 

μένου καὶ χωρὶς μὲν τῶν διπλασίων χωρὶς δὲ τῶν 
ι τριπλασίων ἐν δυσὶ στίχοις ὑποταττομένων. περὶ 

δὲ τῆς χρείας καὶ τῆς δυνάμεως τί ποιοῦσι παρα- 

λαμβανόμενοι πρὸς τὴν σύστασιν τῆς ψυχῆς. 

50. Πρῶτον οὖν περὶ τοῦ πρώτου παραιτησό- 
μεϑα τοὺς λέγοντας. ὡς ἐπὶ τῶν λόγων αὐτῶν 

0 ἀπόχρη ϑεωρεῖν ἣν ἔχει τά τε διαστήματα φύσιν 

αἵ τὲ ταῦτα συμπληροῦσαι μεσότητες, ἐν οἷς ἄν τις 

ἀριϑμοῖς ὑπόϑηται χώρας ἔχουσι δεκτικὰς μεταξὺ 

τῶν εἰρημένων ἀναλογιῶν, ὁμοίως περαινομένης 

τῆς διδασκαλίας. κἂν γὰρ ἀληϑὲς ἦ τὸ λεγόμενον. 

5 ἀμυδρὰν ποιεῖ τὴν μάϑησιν ἄνευ παραδειγμάτων, 

ἄλλης τε ϑεωρίας ἀπείργει χάριν ἐχούσης οὐκ ἀφι- 

λόσοφον. ἂν οὖν ἀπὸ τῆς μονάδος ἀρξάμενοι τοὺς 

2 τὰ ΡΙαΐο: συνεπλήρου τὸ λεῖπον 
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διπλασίους καὶ τριπλασίους ἐν μέρει τιϑῶμεν, ὡς 

αὐτὸς ὑφηγεῖται, γενήσονται κατὰ τὸ ἑξῆς, ὕπου 

μὲν τὸ δεύτερον καὶ τὸ τέταρτον καὶ ὄγδοον, ὕπου 

δὲ τρίτον καὶ ἔννατον καὶ εἰκοστοέβδομον, συν- 
ἅπαντες μὲν ἑπτά, κοινῆς δὲ λαμβανομένης τῆς 

μονάδος. ἄχρι τεσσάρων τῷ πολλαπλασιασμῷ προ- 

ἰόντων. οὐ γὰρ ἐνταῦϑα μόνον ἀλλὰ πολλαχόϑι 
τῆς τετράδος ἡ πρὸς τὴν ἑβδομάδα συμπάϑεια γίγ- 
νεται χατάδηλος. ἡ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν Πυϑαγο- 
ρικῶν ὑμνουμένη τετρακχτύς, τὰ ἕξ καὶ τὰ τριάκοντα, 
ϑαυμαστὸν ἔχειν δοκεῖ τὸ συγκεῖσϑαι μὲν ἐκ πρώτων 

ἀρτίων τεσσάρων καὶ πρώτων περισσῶν τεσσάρων, 

γίγνεσϑαι δὲ συξυγία τετάρτη τῶν ἐφεξῆς συντεϑει- 

μένων" πρώτη μὲν γάρ ἐστι συζυγία ἡ τοῦ ἑνὸς καὶ 
τῶν δυεῖν. δευτέρα (11.) δ᾽ ἡ τῶν τριῶν καὶ τεττάρων, 

τρίτη δ᾽ ἡ τῶν ε΄ καὶ ς΄. ὧν οὐδεμία ποιεῖ τετρά- 
γωῶνον οὔτ᾽ αὐτὴ καϑ'’ ἑαυτὴν οὔτε μετὰ τῶν ἄλλων" 

ἡ δὲ τῶν ζ΄ καὶ η΄ τετάρτη μέν ἐστιν, συντυϑεμένη 

δὲ ταῖς προτέραις τριακονταὲξ τετράγωνον παρέσχεν. 
ἡ ὃδὲ τῶν ὑπὸ Πλάτωνος ἐχκειμένων ἀριϑμῶν 
τετραχτὺς ἐντελεστέραν ἔσχηκε τὴν γένεσιν. τῶν 
μὲν ἀρτίων ἀρτίοις διαστήμασι τῶν δὲ περιττῶν 

2 κατὰ τὸ Ὗ : κατὰ τὸν 8 τὸ δεύτερον --- εἰκοστοέβδομον] 
τὰ δύο καὶ τὰ τέσσαρα καὶ ὀχτώ, ὅπου δὲ τρία καὶ ἐννέα 
καὶ εἰκοσιεπτά ΜαυτϊοΙητη αὔθ 6 προϊόντων] δᾶ. 6χ. ο. 
δὶς τέτταρες ΝΥ. οοττ. προϊόντες ΜαιΓουημαΐθ5 14 ἡ] ἀ6]. 
ΒΘΗΒΘΙΘΥΤΒ 16 ὧθ οαρίζαση ὑγαπβροβιθίομθ νυἱᾶ. δαπούαδ. 
δα Ρ. 168, 8 οὐ 9 10. τεττάρων  : μιᾶς Β. μιᾶς ὃ---Ἄ Εὶ 
18 ἡ δὲ τῶν ξ΄ καὶ η΄ Μαυτοχηγηπαΐοβ 19 προτέραις 
ΠυΘΌΠΘΙΒ: πρὸ 1τ 8--48Β 28 10. τριακονταὲξξ 8Β 

20 
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περιττοῖς πολλαπλασιασϑέντων᾽" περιέχει δὲ τὴν μὲν 
μονάδα, κοινὴν οὖσαν ἀρχὴν ἀρτίων καὶ περιττῶν, 
τῶν δ᾽ ὑπ’ αὐτῇ τὰ μὲν δύο καὶ τρία πρώτους 
ἐπιπέδους, τὰ δὲ τέτταρα καὶ ἐννέα πρώτους τετρα- 

σ γώνους. τὰ δ᾽ ὀχτὼ καὶ εἰκοσιεπτὰ πρώτους κύβους 

ἐν ἀριϑμοῖς, ἔξω λόγου τῆς μονάδος τιϑεμένης. 

ἣ καὶ δῆλός ἐστι βουλόμενος οὐκ ἐπὶ μιᾶς εὐϑείας 
ἅπαντας ἀλλ᾽ ἐναλλὰξ καὶ ἰδίᾳ τάσσεσϑαι τοὺς Ἐ 

ἀρτίους μετ᾽ ἀλλήλων καὶ πάλιν τοὺς περισσούς, 
10 ὡς ὑπογέγραπται. οὕτως αἱ συξυγίαι τῶν δμοίων ς. 

η| κξ 

ἔσονται πρὺς τοὺς ὁμοίους καὶ ποιήσουσιν ἀριϑμοὺς 

ἐπιφανεῖς κατά τε σύνϑεσιν καὶ πολλαπλασιασμὸν 

ἐξ ἀλλήλων. 

12, Κατὰ σύνϑεσιν οὕτως" τὰ δύο καὶ τὰ τρία 

ιό πέντε γίγνεται, τὰ τέσσαρα καὶ τὰ ἐννέα τριακαί- 

10 ὡς Χ: καὶ Ἰρτῖ. ὡς καὶ ΜῈΡ]]ΟΥιΒ 
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δεχα, τὰ δ᾽ ὀχτὼ καὶ εἰκοσιεπτὰ πέντε καὶ τριά- 

Ἐ χοντα. τούτων γὰρ τῶν ἀριϑμῶν οἵ Πυϑαγορικοὶ 

τὰ μὲν ε΄ τροφόν, ὅπερ ἐστὶ φϑόγγον, ἐκάλουν" 

οἰόμενοι τῶν τοῦ τόνου διαστημάτων πρῶτον εἶναι 

φϑεγχτὸν τὸ πέμπτον τὰ δὲ τρισκαίδεκα λεῖμμα, δ 

καϑάπερ Πλάτων. τὴν εἰς ἴσα τοῦ τόνου διανομὴν 

ἀπογιγνώσκοντες᾽ τὰ δὲ πέντε καὶ τριάκοντα ἂρ- 

μονίαν, ὅτι συνέστηκεν ἐκ δυεῖν κύβων πρώτων 

ἀπ’ ἀρτίου καὶ περιττοῦ γεγονότων, ἐκ τεσσάρων 

δ᾽ ἀριϑμῶν, τοῦ ς΄ καὶ τοῦ η΄ καὶ τοῦ 8'΄ καὶ ιβ΄, τὸ 
τὴν ἀριϑμητικὴν καὶ τὴν ἁρμονικὴν ἀναλογίαν 

1018 περιεχόντων. ἔσται δὲ μᾶλλον ἡ δύναμις ἐκφανὴς 
ἐπὶ διαγράμματος. ἔστω τὸ α β γ ὃ παραλληλό- 

γραμμον ὀρϑογώνιον, ἔχον τῶν πλευρῶν τὴν α β 

πέντε. τὴν δὲ α ὃ ἕπτά᾽ καὶ τμηϑείσης τῆς μὲν ι6 

ἐλάττονος εἰς δύο καὶ τρία κατὰ τὸ κ τῆς δὲ μεί- 

ἕονος εἰς τρία καὶ τέτταρα κατὰ τὸ λ., διήχϑωσαν 

ἀπὸ τῶν τομῶν εὐϑεῖαι τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ 

κμν καὶ κατὰ τὸ ἃ μ ἕξ, καὶ ποιοῦσαν τὸ μὲν 

ακμ.λ ἕξ, τὸ δὲ κ β ἕ μ ἐννέα, τὸ ὃὲ 2 μὶ ν δ 90 
ὀχτώ. τὸ δὲ μα ὃ γν δώδεκα" τὸ δ᾽ ὅλον παραλληλό- 

γραμμον τριάκοντα χαὶ πέντε τοὺς τῶν συμφωνιῶν 

Β τῶν πρώτων λόγους ἐν τοῖς τῶν χωρίων ἀριϑμοῖς, 

εἰς ἃ διήρηται, περιέχον. τὰ μὲν οὖν ἕξ καὶ ὀκτὼ 
τὸν ἐπίτριτον ἔχει λόγον, ἐν ᾧ τὸ διὰ τεσσάρων᾽ 56 

΄ 

᾿ 3. κι Ἀ " ΄ὔ τ ἡ 

τὰ δ᾽ ἕξ χαὶ ἐννέα τὸν ἡμιόλιον, ἐν ᾧ τὸ διὰ πέντε" 
᾿ ᾽ τω " ΄ . Ξ᾽ τὰ δ᾽ ἕξ καὶ ιβ΄ τὸν διπλάσιον, ἐν ᾧ τὸ διὰ 

18 παραλλήλας (!-. παραλλήλους) ΒΘΠΒΘΙΘΥῸΒ 19 καὶ 
ποιοῦσι ΜδυχοΙητηδίθ5 
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πασῶν. ἔνεστι δὲ καὶ ὁ τοῦ τόνου λόγος ἐπόγδοος 
ὧν ἐν τοῖς ἐννέα καὶ ὀκτώ" διὰ τοῦτο καὶ ἁρμονίαν 

τὸν περιέχοντα τοὺς λόγους τούτους ἀριϑμὸν ἐκά- 

α Ἁ ΩΡ 

] 
Ϊ 

διὰ πέντε 

ἣμι όλιος 

] 

Π 
᾿ Β΄ ο᾽. ὦ «οὗ 
Ὁ Ὁ 
ἀπε ς- Ιμἣ 

1.------- -- ---- ξ 

ἘΠΕ | ἘΣ 
88 ὌΡΟΝ τ Ί ὍΝ 
ΞΩ -- 

Ι ] 

] ᾿ ] 
] | 
! ῇ ιβ 

ΤΉ ΗΡΣ ἘΕΟΒΨῚ 8} 
ὃ ν γ 

λεσαν. ἕξάκις δὲ γενόμενος τὸν τῶν δέκα ποιεῖ 

5 καὶ διακοσίων ἀριϑμόν, ἐν ὅσαις ἡμέραις λέγεται 
τὰ ἑπτάμηνα τῶν βρεφῶν τελεογονεῖσϑαι. 

18. Πάλιν δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς, κατὰ πολλαπλα- 

σιασμὸν ὃ μὲν δὶς γ΄ τὸν ς΄ ποιεῖ, ὃ δὲ τετράκις 

1 ἐπύόγδοος) «(ἀἃ, ὧν ΑἸάϊπα ὕ ἡμέραις Χ: μοίραις 
(ὰ Ἐ δηΐθ μ Ἶδο. 1 1100.) 1 ἀφ᾽] ἐφ᾽ γιοὶ 
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ἐννέα τὸν τριακονταέξ, ὃ δ᾽ ὀκτάκις κζ΄ τὸν σιξ΄. 

καὶ ἔστιν ὃ μὲν ς΄ τέλειος, ἴσος ὧν τοῖς ἑαυτοῦ 
μέρεσι" καὶ γάμος καλεῖται διὰ τὴν τοῦ ἀρτίου καὶ 

περιττοῦ σύμμιξιν. ἔτει δὲ συνέστηκεν ἔκ τε τῆς 

ἀρχῆς καὶ τοῦ πρώτου ἀρτίου καὶ τοῦ πρώτου 
- {τ ἈΝ , - ΄ 3 ἤ Ο’ περιττοῦ. ὁ δὲ λς΄ πρῶτός ἐστι τετράγωνος ἅμα 

καὶ τρίγωνος. τετράγωνος μὲν ἀπὸ τῆς ἑξάδος τρί- 

γωνος δ᾽ ἀπὸ τῆς ὀγδοάδος᾽ καὶ γέγονε πολλαπλα- 

σιασμῷ μὲν τετραγώνων δυεῖν, τοῦ τέσσαρα τὸν 

ἐννέα πολλαπλασιάσαντος., συνϑέσει δὲ τριῶν κύβων" τὸ 
" Ν [2] Ν ΝΡ. νὴ λῚ . :} Ν ’ τὸ γὰρ ἕν καὶ τὰ ὀχτὼ καὶ τὰ εἰκοσιεπτὰ συντεθέντα 

Ὁ ποιεῖ τὸν προγεγραμμένον ἀριϑμόν. ἔτι δ᾽ ἕτερο- 

μήκης ἀπὸ δυεῖν πλευρῶν, τῶν μὲν δώδεκα τρὶς 

γινομένων τῶν δ᾽ ἐννέα τετράκις. ἂν οὖν ἐκτε- 

Θι 

-ῳ ἘΣ Ξ 

ΕΣ 
Ἔ 

" ἘὐΎ ΣΙ: 
.“Ξ 8 ω ξ- 

᾿ .«“Ξ 

ον ὰ 

 Ξεσξεεξεες.--- ------ς--ς-- -- -- | ττετι  5- 
ξΞ 

Ἄ' “Ὁ ] 2», 

Ν Ὃ Ἁ Ι 

Ξ Ὁ 
φ΄ ἴ-. ΞΕ 5 

δος 
["} .-Ξ 4: 

διὰ τεσσάρων 

------ - - --- -- - - 1! ἷ 

νυ πο εν 

ὕ πρώτου ὨΌΘΌΠΘΙΙΒ 
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ϑῶσιν α τῶν σχημάτων πλευραί, τοῦ τετραγώνου 

τὰ ς΄ καὶ τοῦ τριγώνου τὰ ὀχτὼ καὶ παραλληλο- 

γράμμων τοῦ μὲν ἑτέρου τὰ ἐννέα τοῦ δ᾽ ἑτέρου 
τὰ ιβ΄. τοὺς τῶν συμφωνιῶν ποιήσουσι λόγους. 
4 Ἁ Ἀ , ᾿ Ἁ οὗ 2 7ὔ Ἁ 4 

ὁ ἔσται γὰρ τὰ δώδεκα πρὸς μὲν τὰ ἐννέα διὰ τεσσά- 

ρῶν ὡς νήτη πρὸς παραμέσην, πρὸς δὲ τὰ ὀκτὼ 

διὰ πέντε ὡς νήτη πρὸς μέσην, πρὸς δὲ τὰ ς΄ διὰ 
πασῶν ὡς νήτη πρὺς ὑπάτην. ὃ δὲ τῶν σιξ΄ κύβος 
ἐστὴὲν ἀπὸ ἑἕξάδος ἴσος τῇ ἑαυτοῦ περιμέτρῳ. 

΄ Ν Υ - 2 ’ 9 10 14. Τοιαύτας δὲ δυνάμεις τῶν ἐκκειμένων ἄρι- 

ϑμῶν ἐχόντων. ἴδιον τῷ τελευταίῳ συμβέβηκε, τῷ 

κζ΄, τὸ τοῖς πρὸ αὐτοῦ συντιϑέμενον ἴσον εἶναι 
πᾶσιν, ἔστι δὲ καὶ περιοδικὸς σελήνης. καὶ τῶν 
᾽ - , ο Α »" ΄ 
ἐμμελῶν διαστημάτων οἵ Πυϑαγορικοὶ τὸν τόνον 

15 ἐν τούτῳ τῷ ἀριϑμῷ τάττουσι" διὸ καὶ τὰ τρισκαί- 
δεκα λεῖμμα καλοῦσιν" ἀπολείπει γὰρ μονάδι τοῦ 

ἡμίσεος. ὅτι δ᾽ οὗτοι χαὶ τοὺς τῶν συμφωνιῶν 

λόγους περιέχουσι, ῥάδιον καταμαϑεῖν. καὶ γὰρ 

διπλάσιος λόγος ἐστὶν ὃ τῶν δύο πρὸς τὸ ἕν ἐν 

20. ᾧ τὸ διὰ πασῶν, καὶ ἡμιόλιος ὃ πρὸς τὰ δύο τῶν 
τριῶν ἐν ᾧ τὸ διὰ πέντε, καὶ ἐπίτριτος ὃ πρὺς τὰ 

΄ -" 7 ᾽ 4 " δος ἣὰ Ν τρία τῶν τεσσάρων ἐν ᾧ τὸ διὰ τεσσάρων, καὶ 

τριπλάσιος ὃ πρὺς τὰ τρία τῶν ἐννέα ἐν ᾧ τὸ διὰ 
- δ .) ,ὔ ᾿ , ν Ἁ πασῶν καὶ διὰ πέντε, καὶ τετραπλάσιος ὃ πρὸς τὰ 

5 δύο τῶν η΄ ἐν ᾧ τὺ δὶς διὰ πασῶν" ἔνεστι δὲ καὶ 
ἐπόγδοος ὃ πρὸς τὰ ὀκτὼ τῶν ἐννέα ἐν ᾧ τὸ τονιαῖον. 

12 συντιϑεμένοις Μαυγοιηπιαῦθβ ῶ0 ὁ πρὸς τὰ ὀχτὼ 
τῶν ἐννέα ἰάθπι: τῶν ὀχτὼ πρὺς τὰ ἐννέα. ῬοΒΒὶδ Θἰϊδιι 
ὁ τῶν ἐννέα πρὸς τὰ ὀκτώ 

ἢ 
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ἂν τοίνυν ἡ μονὰς ἐπίκοινος οὖσα καὶ τοῖς ἀρτίέοιρ 

συναριϑμῆται καὶ τοῖς περιττοῖς, ὁ μὲν ἅπας ἀρι- 

ϑμὸς τὸ τῆς δεχάδος παρέχεται πλῆϑοςο" οἱ γὰρ 

ἀπὸ μονάδος μέχρι τῶν δέκα συντιϑέμενοι ἢ ἢ πεντε- 

καίδεκα. τρίγωνον ἀπὸ πεντάδος᾽ ὁ δὲ περιττὸς 

1019 τὸν τεσσαράκοντα κατὰ σύνϑεσιν μὲν ἐκ τῶν δεκα- 

τριῶν καὶ τῶν κζ΄ γεννώμενον, οἷς τὰ μελῳδούμενα 

μετροῦσιν εὐσήμως οἱ μαϑηματικοὶ διαστήματα, τὸ 

μὲν δίεσσιν τὸ δὲ τόνον καλοῦντες᾽ κατὰ τὸν 
πολλαπλασιασμὸν δὲ τῇ τῆς τετρακτύος δυνάμει 

γιγνόμενον" τῶν γὰρ πρώτων τεσσάρων καϑ' αὑτὸν 

ἑχάστου τετράκις λαμβανομένου γίγνεται τέσσαρα 

καὶ η΄ καὶ ιβ΄ καὶ ξ΄ ταῦτα τὸν μ΄ συντίϑησι, περι- 

ἔχοντα τοὺς τῶν συμφωνιῶν λόγους" τὰ μὲν γὰρ ις΄ 

ἐπίτριτα τῶν δεκαδύο ἐστὶν τῶν δ᾽ ὀχτὼ διπλάσια, 

τῶν δὲ τεσσάρων τετραπλάσια᾽ τὰ δὲ ιβ΄ τῶν ὀχτὼ 
ἡμιόλια, τῶν δὲ τεσσάρων τριπλάσια" οὗτοι δ᾽ οἵ 
λόγοι τὸ διὰ τεσσάρων καὶ τὸ διὰ πέντε καὶ τὸ διὰ 
πασῶν καὶ τὸ δὶς διὰ πασῶν περιέχουσιν. ἴσος γὲ 

μήν ἐστιν ὃ τῶν τεσσαράκοντα δυσὶ τετραγώνοις 

καὶ δυσὶ κύβοις ὁμοῦ λαμβανομένοις᾽ τὸ γὰρ ὃν 
καὶ τὰ τέσσαρα χαὶ τὰ ὀκτὼ καὶ τὰ κζ΄ κύβοι καὶ 

4 ἴὰο. 41 Β ὅ0 ΒΕ. ϑαρρΙοπύ εἰσι πεντήκοντα καὶ πέντε" 
καὶ ὁ μὲν ἄρτιος παρέχεται τὰ πεντεκαίδεκα οὐδ. ΥὟΥ. 
συντιϑέμενοι πέντε καὶ πεντήκοντα γίνονται" ὁ δ᾽ ἄρτιος 
αὐτὸς καϑ' ἑαυτὸν τὸν πεντεχαίδεκα ΜΌΘΙ]ΟΣΒ. Μα] τ τὰ 
πέντε καὶ πεντήκοντα ποιοῦσι᾽ τούτων δὲ πάλιν ὃ μὲν 
ἄρτιος τὰ πεντεκαίδεκα 10 τῆς τετραχτύος] οὐ τῆς Πλα- 
τωνικῆς ἀλλ᾽ ἧς μέλλει ἐρεῖν, τῶν πρώτων τεσσάρων ἀριϑμῶν 
Μδυτοτητηαΐθβ 10 δὲ ΜῈΘΊ]ουι5 21 δυσὶ ὃ: δυοῖν 

10 

20 
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τετράγωνον μ΄ γίγνονται συντεϑέντες. ὥστε πολὺ τῆς 
Πυϑαγορικῆς τὴν Πλατωνικὴν τετρακτὺν ποικιλω- 

τέραν εἶναι τῇ διαϑέσει καὶ τελειοτέραν. 

15. ᾿4λλὰ ταῖς εἰσαγομέναις μεσότησι τῶν ὑπο- 

κειμένων ἀριϑμῶν χώρας οὐ διδόντων, ἐδέησε 

μείζονας ὅρους λαβεῖν ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις" καὶ 

λεκτέον τίνες εἰσὶν οὗτοι. πρότερον δὲ περὶ τῶν 

μεσοτήτων᾽ ὧν τὴν μὲν ἴσῳ κατ’ ἀριϑμὸν ὑπερ- 

ἔχουσαν ἴσῳ δ᾽ ὑπερεχομένην ἀριϑμητικὴν οἱ νῦν 

καλοῦσι. τὴν δὲ ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν 

ὑπερέχουσαν καὶ ὑπερεχομένην ὑπεναντίαν. ὅροι 

δ᾽ εἰσὶ τῆς μὲν ἀριϑμητικῆς «ς΄ καὶ 8'΄ καὶ 
΄ . Ν 2 , -" , ω 3 » -" [ 

ιβ΄. τὰ γὰρ ἐννέα τῷ ἴσῳ κα ἀριϑμὸν τῶν ἕξ 

ὑπερέχει καὶ τῶν ιβ΄ λείπεται" τῆς δ᾽ ὑπεναντίας 
ς΄ η΄ ιβ΄ τὰ γὰρ ὀχτὼ δυσὶ μὲν τῶν ς΄ ὑπερέχει 
τέτταρσι δὲ τῶν ιβ΄ λείπεται, ὧν τὰ μὲν δύο τῶν 
ξξ τὰ δὲ τέσσαρα τῶν δώδεκα τριτημόριόν ἐστι. 

, ψΨ ἈΠ “1 -" 3 - ἐμ ὡς, 
συμβέβηκεν οὖν ἐν μὲν τῇ ἀριϑμητικῇ ταὐτῷ 

μέρει τῶν ἄκρων τὸ μέσον ὑπερέχεσϑαι καὶ ὑπερ- 
ἔχειν, ἐν δὲ τῇ ὑπεναντίᾳ ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων 
τοῦ μὲν ἀποδεῖν τὸ δ᾽ ὑπερβάλλειν" ἐκεῖ μὲν γὰρ 

Ἁ ΄ - ’ , 3 , » ολ τὰ τρία τοῦ μέσου τρίτον ἐστὶ μέρος, ἐνταῦϑα δὲ 

τὰ δ΄ καὶ τὰ β΄ τῶν ἄκρων ἕχάτερον ἑκατέρου" 
ὅϑεν ὑπεναντία κέκληται. ταύτην δ᾽ ἁρμονικὴν 

1. μ΄ Μαυτγοιηχηαῦοβ 18 ταὐτῷ μέρει] 80. ἑαυτοῦ αὖ 
τθούθ πο] ]οχῖῦ Μαιαγοιηπιαῦθ5 10. ": τῷ αὐτῷ 19 τῶν 
ἄκρων] ἃὰὺ 46]. ἃὰὺ τοροπθηδιη ρμοδὺ τὸ μέσον νἱᾶ, 
10. τὸ μέσον Ἰιθοπίοθβ: τὸ ἴσον. ΜΆΘΙ]οτὰΒ. σοτγοχὶν μὰποὸ ἴῃ 
τηοάπτη: τῷ αὑτοῦ τρίτω μέρει τὸ μέσον 1 τὸ 83: τὸν 
234 ταύτην] τὴν αὐτὴν ΜῈΘΊ]ΘΥ8 

Ὠ 
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ἢ . - ΄ : ὀνομάζουσιν. ὅτι τοῖς ὅροις τὰ πρῶτα σύμφωνα 
᾿ - Δ δ 3 , ᾿ 

Ε παρέχεται, τῷ μὲν μεγίστῳ πρὸς τὸν ἐλάχιστον τὸ 

ὅροι τῆς ἀριϑμητικῆς 

- 9 ιβ 
᾿ ἡ ὑπεροχὴ Ν ἡ λεῦψις 
Ν τοῦ ἐννέα ῬΝ τοῦ ἐννέα 
νὸς τρία 7 ὸς τρία 
ἀν τη ὙΠ δεν 

᾿ ἡ Ξ ΣΙ ὦ ἐννέα π---- 
Ν τῷ ἴσῳ κατ᾽ ἀριϑμὸν 

τῶν ἐξ ὑπερέχει καὶ τῶν Ἢ 
δώδεκα λείπεται δ» 

ὡ κου ενόν τ. 

ὕροι τῆς ὑπεναντίας ἢ τῆς ἁρμονικπῆς 

- η ιβ 
ς 

ὑπεροχὴ τῶν ὀχτὼ ἢ ἡ ἔνδεια αὐτῶν η ὉὕὉὍπερ " , ̓  1) 
Ὶ ὕο ΒΝ τέσσαρα 
ἡ τριτημόριον εὐ Χ τριτημόριον 

δ δ ν 

Ν. ἈΞ “1 τα Ε ᾿ ν᾿ 
Ν -Ξ ὁ ὀκτὼ 
να τῷ αὐτῷ μέρει 

τὸν ἕξ ὑπερβάλλει καὶ 
τοῦ δώδεκα λείπεται 

---- τ ἸΦ ΘΝ ἘΜΕΡῚ- τ 

ὙΣΆΝ τος “" Ν , . " ’ Χ Ν διὰ πασῶν" τῷ δὲ μεγίστῳ πρὸς τὸν μέσον τὸ διὰ 
’ - Χ , ᾿ πέντε, τῷ δὲ μέσῳ πρὸς τὸν ἐλάχιστον τὸ διὰ τεσ- 

σάρων᾽ ὅτι τοῦ μεγίστου τῶν ὅρων κατὰ νήτην 5 

ὅ ὅϑεν τοῦ μεγίστου -- -- ὁ μέσος γινεται κατὰ μέσην 
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τιϑεμένου τοῦ δ᾽ ἐλαχίστου καϑ' ὑπάτην. ὁ μέσος 
γίγνεται ὃ κατὰ μέσην. πρὸς μὲν τὸν μέγιστον 

τὸ διὰ πέντε ποιοῦσαν πρὸς δὲ τὸν ἐλάχιστον τὸ 
διὰ τεσσάρων᾽ ὥστε γίγνεσϑαι τὰ ὀχτὼ κατὰ τὴν 
μέσην τὰ δὲ δώδεκα κατὰ νήτην τὰ δ᾽ ξξ χαϑ' 
ὑπάτην. 

16. Τὸν δὲ τρόπον, ᾧ λαμβάνουσι τὰς εἰρημένας 
μεσότητας, ἁπλῶς καὶ σαφῶς Εὔδωρος ἀποδείκνυσι. 

σκόπει δὲ πρότερον ἐπὶ τῆς ἀριϑμητικῆς. ἂν γὰρ 
ἐχϑεὶς τοὺς ἄκρους λάβῃς ἑκατέρου τὸ ἥμισυ μέρος 
χαὶ συνϑῇς, ὃ συντεϑείς ἔσται μέσος ἔν τε τοῖς 

διπλασίοις καὶ τοῖς τριπλασίοις ὁμοίως. ἐπὶ δὲ τῆς 

ὑπεναντίας, ἐν μὲν τοῖς διπλασίοις ἂν τοὺς ἄχρους 

ἐχϑεὶς τοῦ μὲν ἐλάττονος τὸ τρίτον τοῦ δὲ μείζονος 

τὸ ἥμισυ λάβῃς, ὃ συντεϑεὶς γίγνεται μέσος" ἐν δὲ 
τοῖς τριπλασίοις ἀνάπαλιν, τοῦ μὲν ἐλάττονος ἥμισυ 

δεῖ λαβεῖν τοῦ δὲ μείξονος τρίτον" ὃ γὰρ συντεϑεὶς 

οὕτω γίγνεται μέσος. ἔστω γὰρ ἐν τριπλασίῳ λόγῳ 

τὰ ς΄ ἐλάχιστος ὅρος τὰ δὲ ιη΄ μέγιστος" ἂν οὖν 
τῶν ς΄ τὸ ἥμισυ λαβὼν τὰ τρία καὶ τῶν ὀχτὼ καὶ 

δέκα τὸ τρίτον τὰ ς΄ συνϑῆῇς, ἕξεις τὸν ἐννέα ταὐτῷ 
μέρει. τῶν ἄχρων ὑπερέχοντα καὶ ὑπερεχόμενον. 

οὕτω μὲν αἵ μεσότητες λαμβάνονται. δεῖ δ᾽ αὐτὰς 1090 μ μ ι μ 
ἐχεῖ παρεντάξαι καὶ ἀναπληρῶσαι τὰ διπλάσια καὶ 

τριπλάσια διαστήματα. τῶν δ᾽ ἐχκειμένων ἀριϑμῶν 

οὗ μὲν οὐδ᾽ ὅλως μεταξὺ χώραν ἔχουσιν οἵ δ᾽ οὐχ 

πρὸς μὲν τὴν νήτην τὸ διὰ πέντε ποιοῦσαν πρὸς δὲ τὴν 
ὑπάτην τὸ διὰ τεσσάρων Μυθ]]ΘΥΒ 

21 Ἔ; τῷ αὐτῷ 



192 ΡῈ ΑΝΙΜΑΒ ΡΕΟΟΒΒΑΤΙΟΝΕ 

ἱκανήν αὔξοντες οὖν αὐτούς, τῶν αὐτῶν λόγων 
διαμενόντων. ὑποδοχὰς ποιοῦσιν ἀρκούσας ταῖς εἰρη- 

μέναις μεσότησι. καὶ πρῶτον μὲν ἐλάχιστον ἀντὶ 
τοῦ ἑνὸς τὰ ἕξ ϑέντες, ἐπεὶ πρῶτος ἥμισύ τε καὶ 

τρίτον ἔχει μέρος, ἅπαντας ἑἕξαπλασίους τοὺς ὑπο- ὁ 

τεταγμένους ἐποίησαν. ὡς ὑπογέγραπται, δεχομένους 

ς 

δ Ξ 
Νὴ Ἅ 
Φ- ΞΦ 

δ εβ λτῇ ἘΝ 
ν "ΞΞ 

Ἂ ἜΡΘΕ, δ ἘΠ 
ἐς ᾿ Ξ 

τῶν κὃ ᾿ νδ ἘΞ 

δ ὴ -. 
᾿ -. 

᾿ 
" λ 

μη ! ιρξβ 

τὰς μεσότητας ἀμφοτέρας καὶ τοῖς διπλασίοις καὶ 

τοῖς τριπλασίους διαστήμασιν. εἰρηκότος δὲ τοῦ 

Πλάτωνος “ἡμιολίων δὲ διαστάσεων καὶ ἐπιτρίτων 
χαὶ ἐπογδόων γενομένων, ἐκ τούτων τῶν δεσμῶν ιὸ 

Β ἐν ταῖς πρόσϑεν διαστάσεσι τῷ τοῦ ἐπογδόου δια- 

8 ἀντὶ 8: ὄντι 6 ΑἸΙάϊηα: ἐποίησεν 1 καὶ τοῖς 
διπλασίοις) ἔν τὲ τοῖς διπλ. Μαυτοχηχηδίθβ 10. καὶ τοῖς 
τριπλασίοις ΠΤ) ΘὈΠΘΥῚΙ5 9 Πλάτωνος] Τίτη. Ρ. 8θ8 
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στήματι τὰ ἐπίτριτα πάντα συνεπληροῦτο. λείπων 

αὐτῶν ἑἕχάστου μόριον. τῆς δὲ τοῦ μορίου ταύτης 
διαστάσεως λειφϑείσης ἀριϑμοῦ πρὸς ἀριϑμὸν ἐχού- 
δης τοὺς ὅρους «ς΄ καὶ ν΄ καὶ σ΄ πρὸς γ΄ καὶ μ΄ 

καὶ σ΄" διὰ ταύτην τὴν λέξιν ἠναγκάξοντο πάλιν 
τοὺς ἀριϑμοὺς ἐπανάγειν καὶ μείζονας ποιεῖν. ἔδει 

μὲν γὰρ ἐφεξῆς ἐπόγδοα γίγνεσϑαι δύο᾽ τῆς δ᾽ 
ἑξάδος οὔτ᾽ αὐτόϑεν ἐπόγδοον ἐχούσης, εἴ τὲ 
τέμνοιτο, χερματιξομένων εἰς μόρια τῶν μονάδων. 

δυσθϑεωρήτου τῆς μαϑήσεως ἐσομένης. αὐτὸ τὸ 
πρᾶγμα τὸν πολλαπλασιασμὸν ὑπηγόρευσεν, ὥσπερ ἐν 

ἁρμονιχῇ μεταβολῇ τοῦ διαγράμματος ὅλου συνεπιτει- 

νομένου τῷ πρώτῳ τῶν ἀριϑμῶν. ὃ μὲν οὖν Εὔ- 
δῶρος ἐπακολουϑήσας Κράντορι πρῶτον ἔλαβε τὸν 

τπδ΄, ὃς γίγνεται τοῦ ἕξ ἐπὶ τὰ ξδ΄ πολλαπλασια- 

σϑέντος᾽ ἐπηγάγετο δ᾽ αὐτοὺς ὁ τῶν ξδ΄ ἀριϑμὸς 
ἐπόγδοον ἔχων τὸν οβ΄. τοῖς δ᾽ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος 
λεγομένοις συμφωνότερόν ἐστιν ὑποϑέσϑαι τὸ ἥμισυ" 
τούτου γὰρ τὸ λεῖμμα τὸ τῶν ἐπογδόων ἕξει λόγον 

ἐν ἀριϑμοῖς, οὺς ὁ Πλάτων εἴρηκεν ς΄ καὶ ν΄ καὶ σ΄ 
πρὸς τρία καὶ μ' καὶ σ΄. τῶν ἑκατὸν ἐνενήκοντα 
δύο πρώτων τιϑεμένων. ἂν δ᾽ ὃ τούτου διπλάσιος 

τεϑῇ πρῶτος, ἔσται τὸ λεῖμμα λόγον μὲν ἔχον τὸν 
αὐτὸν ἀριϑμὸν δὲ τὸν διπλάσιον, ὃν ἔχει τὰ φιβ΄ 

1 συνεπληροῦτο Χ: συνεπλήρου τὸ 10. λείπων ὃ (6χ 
Β 181] οποίαναπη μαρθοὺὴ: λεῖπον ῶ 5: ἑἕἑκάστω ΒΕ 
8 ληφϑείσης ΒῚῸ 11 ": πολυπλασιασμὸν 11 τὸν οβ΄ 
οχ Β ἨΠ81] οπούαναμη παῦθο: τὸν η΄ (οη΄ Ε) πρὸς τὸν οβ 
1ρ τὶ 19 τὸ τῶν Μεαυτομητηαίθβ: τὸν τῶν 

ΡΙαίατον! Μογαϊία, ΟῚ], ΥἹ. 18 

σ 
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πρὸς υπε΄᾿ γίγνεται γὰρ ἐπίτριτα τῶν μὲν ἑκατὸν 
ἐνενήκοντα δύο τὰ σνΞ΄, τῶν δὲ τπδ΄ τὰ φιβ΄. καὶ 
οὐκ ἄλογος ἡ ἐπὶ τοῦτον ἀναγωγὴ τὸν ἀρυϑμόν, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ τὸν Κράντορα παρασχοῦσα τὸ 

εὔλογον: τὰ γὰρ ξδ΄ καὶ κύβος ἐστὶν ἀπὸ πρώτου 
; τετραγώνου καὶ τετράγωνος ἀπὸ πρώτου κύβου" 
γενόμενος δ᾽ ἐπὶ τὸν γ΄, πρῶτον ὄντα περισσὸν καὶ 
πρῶτον τρίγωνον καὶ πρῶτον τέλειον ὄντα καὶ 
ἡμιόλιον. ἑχατὸν ἐνενήκοντα δύο πεποίηκεν, ἔχοντα 

καὶ αὐτὸν ἐπόγδοον. ὡς δείξομεν. 

11. Πρότερον δὲ τί τὸ λεῖμμά ἐστι καὶ τίς ἡ 
διάνοια τοῦ Πλάτωνος. μᾶλλον κατόψεσϑε, τῶν 

εἰωϑότων ἐν ταῖς Πυϑαγορικαῖς σχολαῖς λέγεσϑαι 

βραχέως ὑπομνησϑέντες. ἔστι γὰρ διάστημα ἐν 
μελῳδίᾳ πᾶν τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δυεῖν φϑόγγων 

ἀνομοίων τῇ τάσει" τῶν δὲ διαστημάτων ἕν ὃ καλού- 

μενος τόνος. ᾧ τὸ διὰ πέντε μεῖξόν ἐστι τοῦ διὰ 

" τεσσάρων. τοῦτον οἱ μὲν ἁομονικοὶ δίχα τεμνόμενον 

οἴονται δύο διαστήματα ποιεῖν, ὧν ἑκάτερον ἡμιτό- 

νιον καλοῦσιν" οὗ δὲ Πυϑαγορικοὶ τὴν μὲν εἰς ἴσα 
τομὴν ἀπέγνωσαν αὐτοῦ. τῶν δὲ τμημάτων ἀνίσων 
ὄντων λεῖμμα τὸ ἔλαττον ὀνομάζουσιν, ὅτι τοῦ 

ἡμίσεος ἀπολείπει. διὸ καὶ τῶν συμφωνιῶν τὴν 

διὰ τεσσάρων οἱ μὲν δυεῖν τόνων καὶ ἡμιτονίου 
ποιοῦσιν οἵ δὲ δυεῖν καὶ λείμματος. μαρτυρεῖν δὲ 
δοχεῖ τοῖς μὲν ἁρμονικοῖς ἡ αἴσϑησις τοῖς δὲ μαϑη- 

ματιχοῖς ἡ ἀπόδειξις, ἧς τοιοῦτος ὁ τρόπος ἐστίν" 
ἐλήφϑη διὰ τῶν ὀργάνων ϑεωρηϑέν, ὅτι τὸ μὲν 
διὰ πασῶν τὸν διπλάσιον λόγον ἔχει, τὸ δὲ διὰ 
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πέντε τὸν ἡμιόλιον, τὸ δὲ διὰ τεσσάρων τὸν ἐπί- 
τριτον. ὃ ὃὲ τόνος τὸν ἐπόγδοον. ἔξεστι δὲ καὶ 1091 

νῦν βασανίσαι τἀληϑές; ἢ βάρη δυεῖν ἄνισα 

χορδῶν ἐξαρτήσαντας ἢ δυεῖν ἰσοκοίλων αὐλῶν 

σ τὸν ἕτερον μήκει διπλάσιον τοῦ ἑτέρου ποιήσαντας" 

τῶν μὲν γὰρ αὐλῶν ὃ μείζων βαρύτερον φϑέγξεται 

ὡς ὑπάτη πρὸς νήτην. τῶν δὲ χορδῶν ἡ τῷ διπλασίῳ 

χατατεινομένη βάρει τῆς ἑτέρας ὀξύτερον ὡς νήτη 

πρὸς ὑπάτην" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ διὰ πασῶν. ὁμοίως δὲ 
10 καὶ τρία πρὸς δύο ληφϑέντα μήκη καὶ βάρη τὸ διὰ 

πέντε ποιήσει καὶ τέσσαρα πρὺς τρία τὸ διὰ τεσσά- 

ρῶν. ὧν τοῦτο μὲν ἐπίτριτον ἔχει λόγον ἐχεῖνο δ᾽ 

ἡμιόλιον. ἐὰν δ᾽ ὡς ἐννέα πρὸς ὀκτὼ γένηται τῶν Β 
βαρῶν ἢ τῶν μηκῶν ἡ ἀνισότης. ποιήσει διάστημα 

ιό τονιαῖον οὐ σύμφωνον ἀλλ᾽ ἐμμελὲς ὡς εἰπεῖν 

ἔμβραχυ, τῷ τοὺς φϑόγγους. ἂν ἀνὰ μέρος κρου- 

σϑῶσι. παρέχειν ἡδὺ φωνοῦντας καὶ προσηνές" ἂν 

δ᾽ ὁμοῦ, τραχὺ καὶ λυπηρόν" ἐν δὲ ταῖς συμφωνίαις 
χἂν ὁμοῦ χρούωνται κἂν ἐναλλάξ, ἡδέως προσίεται 

20. τὴν συνήχησιν ἣ αἴσϑησις. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ 

λόγου τοῦτο δεικνύουσιν. ἐν μὲν γὰρ ἁρμονίᾳ τὸ 
διὰ πασῶν ἔκ τε τοῦ διὰ πέντε σύγκειται καὶ τοῦ 

διὰ τεσσάρων. ἐν δ᾽ ἀριϑμοῖς τὸ διπλάσιον ἔκ τε 
τοῦ ἡμιολίου καὶ τοῦ ἐπιτρίτου: τὰ γὰρ δώδεκα 

95 τῶν μὲν ἐννέα ἐστὶν ἐπίτριτα τῶν δ᾽ ὀχτὼ ἡμιόλια αὶ 

τῶν δὲ ς΄ διπλάσια. σύνϑετος οὖν ὃ τοῦ διπλασίου 

8 ": τὸ ἀληϑὲς 20 διπλάσια) ἀἀὰ. αὖϑις δὲ τὰ μὲν 
Ὧ΄ τῶν ς΄ ἡμιόλια, τὰ δ᾽ η΄ ἐπίτριτα Μαυτοιημπιεΐθβ 

18" 
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λόγος ἐστὶν ἐκ τοῦ ἡμιολίου καὶ τοῦ ἐπιτρίτου, 

χαϑάπερ ὃ τοῦ διὰ πασῶν ἐκ τοῦ διὰ πέντε καὶ 

τοῦ διὰ τεσσάρων" ἀλλὰ κἀκεῖ τὸ διὰ πέντε τοῦ 
διὰ τεσσάρων τόνῳ κἀνταῦϑα τὸ ἡμιόλιον τοῦ ἐπι- 
τρίτου τῷ ἐπογδόῳ μεῖζόν ἐστι. φαίνεται τοίνυν, 

ὅτι τὸ διὰ πασῶν τὸν διπλάσιον λόγον ἔχει καὶ τὸ 
διὰ πέντε τὸν ἡμιόλιον καὶ τὸ διὰ τεσσάρων τὸν 

ἐπίτριτον καὶ ὁ τόνος τὸν ἐπόγδοον. 

18. ᾿ἡποδεδειγμένου δὲ τούτου, σκοπῶμεν εἰ 
δίχα τέμνεσϑαι πέφυκε τὸ ἐπόγδοον" εἰ γὰρ μὴ 

Ὁ πέφυκεν, οὐδ᾽ ὃ τόνος. ἐπεὶ δὲ πρῶτοι τὸν ἐπόγδοον 
λόγον ὃ 9΄ καὶ ὃ η΄ ποιοῦντες οὐδὲν διάστημα 
μέσον ἔχουσι. διπλασιασϑέντων δ᾽ ἀμφοτέρων ὃ 

παρεμπίπτων μεταξὺ δύο ποιεῖ διαστήματα δῆλον 

ὅτε τούτων μὲν ἴσων ὕντων δίχα τέμνεται τὸ 
ἐπόγδοον. ἀλλὰ μὴν διπλάσια γίγνεται τῶν μὲν ὃ'΄ 

τὰ νη΄ τῶν δ᾽ η΄ τὰ ις΄, δέχονται δ᾽ οὗτοι μεταξὺ 
τὰ ιζ΄ χαὶ γίγνεται τῶν διαστημάτων τὸ μὲν μεῖξον 

τὸ δ᾽ ἔλαττον ἔστι γὰρ τὸ μὲν πρότερον ἐφεπτα- 

Ἑ καιδέκατον τὸ δὲ δεύτερον ἐφεξκαιδέχατον. εἰς ἄνισα 
τοίνυν τέμνεται τὸ ἐπόγδοον᾽ εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ὃ 

τόνος. οὐδέτερον ἄρα γίγνεται διαιρεϑέντος αὐτοῦ 
τῶν τμημάτων ἡμιτόνιον, ἀλλ᾽ ὀρϑῶς ὑπὸ τῶν 
μαϑηματικῶν λεῖμμα προσηγόρευται. καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν 
ὅ φησιν ὁ Πλάτων ἱτὰ ἐπίτριτα τοῖς ἐπογδόοις 
συμπληροῦντα τὸν ϑεὸν λείπειν ἑἕχάστου μόριον 
αὐτῶν, οὗ λόγος ἐστίν, ὃν ἔχει τὰ ς΄ καὶ ν΄ καὶ σ΄ 

"ἢ ᾿ ν ᾿ ᾿ Ἂ - , 11 ἐπεὶ δὲ ὃ: ἐπειδὴ 2ὅ ἐπίτριτα Τιϑοπίοι: τρίτα 
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πρὸς τὰ γ΄ καὶ μ' καὶ σ΄. εἰλήφϑω γὰρ τὸ διὰ 
τεσσάρων ἐν ἀριϑμοῖς δυσὶ τὸν ἐπίτριτον λόγον 
περιέχουσι. τοῖς σνξ΄ καὶ τοῖς ἑκατὸν ἐνενήκοντα 
δύο ὧν ὃ μὲν ἐλάττων, τὰ ἑκατὸν ἐνενήκοντα 
δύο, κείσϑω κατὰ τὸν βαρύτατον τοῦ τετραχόρδου 

φϑόγγον᾽ ὁ δὲ μείζων. τὰ σνΞ΄. κατὰ τὸν ὀξύτατον᾽ 
3 , ’ ’ ; ᾿Ὶ ἀποδεικτέον ὅτι, τούτον συμπληρουμένου δυσὶν 
3 ΄ , Υ - ς , ς 

ἐπογδόοις, λείπεται διάστημα τηλικοῦτον, ἡλίκον ὡς 

ἐν ἀριϑμοῖς τὰ ς΄ καὶ ν΄ καὶ σ΄ ἔχει πρὸς τὰ γ΄ 
καὶ μ΄ καὶ σ΄. τοῦ γὰρ βαρυτέρου τόνῳ ἐπιταϑέντος, 

ὕπερ ἐστὶν ἐπόγδοον. γίγνεται σιξ΄" τούτου πάλιν 
» ᾿ , ΄ χε - χ 

τόνῳ ἄλλῳ ἕπιταϑεντος, γίγνεται σμγ᾽" ταῦτα μὲν 

γὰρ ὑπερέχει τῶν σις΄ τοῖς κζ΄. τὰ δὲ σις΄ τῶν 
ἑχατὸν ἐνενήκοντα δύο τοῖς εἴκοσι καὶ τέσσαρσιν" 
ὧν τὰ μὲν κζ΄ τῶν σις΄ ὕγδοά ἐστι, τὰ δὲ κδ΄ τῶν 
ἑχατὸν ἐνενήκοντα δύο. διὸ γίγνεται τῶν τριῶν 

ῇ 9 - Ὕ, ,ὔ - ’ τούτων ἀριϑμῶν ὅ τε μέγιστος ἐπόγδοος τοῦ μέσου 
καὶ ὁ μέσος τοῦ ἐλαχίστου" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου 
διάστημα μέχρι τοῦ μεγίστου, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῶν 

ἑχατὸν ἐνενήκοντα δύο μέχρι τῶν σμγ΄. δίτονον ἐκ 

δυεῖν συμπληρούμενον ἐπογδόων" ἀφαιρουμένου δὲ 1099 

τούτου, περίεστι τοῦ ὅλου διάστημα λοιπὸν τὸ 
[ἘΔ - ΄ ᾿ - , . "Ὁ " μεταξὺ τῶν σμγ΄ καὶ τῶν σνΞ΄. τὰ τρισκαίδεκα 

διὸ καὶ λεῖμμα τοῦτον τὸν ἀριϑμὸν ὠνόμαζον. ἐγὼ 
μὲν οὖν εὐσημότατα δηλοῦσϑαι τὴν Πλάτωνος οἶμαι 

γνώμην ἐν τούτοις τοῖς ἀριϑμοῖς. 

ὅ βαρύτατον Ἰ,Θοπίουβ: βαρύτερον ΒὀῸῚ [10 τόνῳ] τόνον 
ΒΘμΒθΙθτΒ 12 τόνον ἄλλον ἰάθῃ 1 ὄγδοα Χ: ἐπόγδοα 
21 συμπληρούμενον Μαυτοχηχηαύθδ: συμπληροῦμεν 
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19. Ἕτεροι δὲ τοῦ διὰ τεσσάρων ὅρους ϑέμενοι, 

τὸν μὲν ὀξὺν ἐν τοῖς σπη΄ τὸν δὲ βαρὺν ἐν τοῖς 
σιΞς΄. ἀναλόγως ἤδη τοῖς ἑξῆς περαίνουσιν᾽ πλὴν 
ὅτι τὸ λεῖμμα τῶν δυεῖν τόνων μεταξὺ λαμβάνουσι" 

τοῦ γὰρ βαρυτέρου τόνῳ ἐπιταϑέντος. γίγνεται σμγ΄" 

τοῦ δ᾽ ὀξυτέρου τόνῳ ἀνεϑέντος, γίγνεται ὄνϑ΄" ἔστι 

γὰρ ἐπόγδοα τὰ μὲν σμγ΄ τῶν σιξ΄ τὰ δὲ σπη΄ τῶν 
σνς΄ ὥστε τονιαῖον εἶναι τῶν διαστημάτων ἑκάτερον, 

λείπεσϑαι δὲ τὸ μεταξὺ τῶν σμγ΄ καὶ τῶν σνς΄. 
ὅπερ οὐκ ἔστιν ἡμιτόνιον ἀλλ᾽ ἔλαττον᾽ τὰ μὲν γὰρ 

ὅπη τῶν σνς΄ ὑπερέχει τοῖς λ΄ καὶ δυσί, τὰ δὲ 
σμγ΄ τῶν σιξ΄ ὑπερέχει τοῖς κζ΄, τὰ δὲ σνξ΄ τῶν 
σμγ΄ ὑπερέχει τοῖς ιγ΄ ταῦτα δὲ τῶν ὑπεροχῶν 
ἀμφοτέρων ἐλάττω ἢ ἡμίσεά ἐστι. διὸ δυεῖν τόνων 

καὶ λείμματος. οὐ δυεῖν καὶ ἡμίδεος, εὕρηται τὸ 

διὰ τεσσάρων. καὶ ταῦτα μὲν ἔχει τοιαύτην ἀπό- 

δειξιν. ἐκεῖνο δ᾽ οὐ πάνυ χαλεπὸν ἐκ τῶν προειρη- 
Ο μένων συνιδεῖν. τί δήποτε φήσας ὁ Πλάτων ἡμιολίους 

καὶ ἐπιτρίτους καὶ ἐπογδόους γίγνεσϑαι διαστάσεις 

ἐν τῷ συμπληροῦσϑαι τὰς ἐπιτρίτους ταῖς ἐπογδόοις, 

οὐκ ἐμνήσϑη τῶν ἡμιολίων ἀλλὰ παρέλιπε. τὸ 

γὰρ ἡμιόλιον, τοῦ ἐπιτρίτου τῷ ἐπογδόῳ τῷ ἐπι- 

τρίτῳ προστιϑεμένου, συμπληροῦσϑαι καὶ τὸ ἡμιόλιον. 

1 τοῦ Μαυτοτητηδίοθβ: τοὺς 2 τοῖς] ῬΕΪᾺΒ δα, τὸ 5 τοῖς] 
τὰ Μυθ]]θ 8: τούτοις τὰ 4 τὸ λεῖμμα τῶν Ἰαππούϊιβ: τῶν 
λειμμάτων ἾΡ. τόνων Μαυτοτατηδΐθδβ: τῶν Ὁ ἀνεϑέντος 5: 
ἀναταϑέντος 14 Μυθ]]ουὰΒ: ἀμφότερα 22 τῷ ἐπογδόωῳ --- 
καὶ τὸ ἡμιόλιον] ΒΒ, ΠΙΒῚ ααοᾶ καὶ τῷ ἐπιτρίτῳ Θχμῖροῦ Β. 
Οουτσιηῦ τοῦ γὰρ ᾿ἐπιτρίτου τῷ ἐπογδόῳ προστιϑεμένου, 
συμπληροῦται καὶ τὸ ἡμιόλιον Χ. τῷ ἐπογδόῳ ἢ ἢ τοῦ ἐπογδόου 
τῷ ἐπιτρίτῳ προστιϑεμένου, συμπληροῦται ΤανποθαΒ. τῷ 
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20, Ὑποδεδειγμένων δὲ τούτων. τὸ μὲν συμπλη- 

ροῦν τὰ διαστήματα καὶ παρεντάττειν τὰς μεσότητας. 

εἰ καὶ μηδεὶς ἐτύγχανε πεποιηκὼς πρότερον. ὑμῖν 

ἂν αὐτοῖς ἕνεκα γυμνασίας παρῆκα᾽ νῦν δὲ πολλοῖς 

κἀγαϑοῖς ἀνδράσιν ἐξειργασμένου τούτου. μάλιστα 

δὲ Κράντορι καὶ Κλεάρχῳ καὶ Θεοδώρῳ τοῖς Σολεῦσι, 
μικρὰ περὶ τῆς τούτων διαφορᾶς εἰπεῖν οὐκ ἄχρηστόν 

ἐστιν. ὃ γὰρ Θεόδωρος οὐχ ὡς ἐκεῖνοι δύο στίχους 1 

ποιῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἐφεξῆς τούς τε δι- 

πλασίους ἐχτάττων καὶ τοὺς τριπλασίους. πρῶτον 

μὲν ἰσχυρίζεται τῇ λεγομένῃ κατὰ μῆκος σχίσει 

τῆς οὐσίας. δύο ποιούσῃ μοίρας ὡς ἐκ μιᾶς οὐ 
τέσσαρας ἐκ δυεῖν" ἔπειτά φησι τὰς τῶν μεσοτήτων 

παρεντάξεις οὕτω λαμβάνειν προσήκειν χώραν" 

εἰ δὲ μή. ταραχὴν χαὶ σύγχυσιν ἔσεσϑαι καὶ 
μεταστάσεις εἰς τὸ πρῶτον εὐθὺς τριπλάσιον ἐκ 

τοῦ πρώτου διπλασίου τῶν συμπληροῦν ἕκάτερον 

ὀφειλόντων. τοῖς δὲ περὶ τὸν Κράντορα βοηϑοῦσιν 

αἵ τε ϑέσεις τῶν ἀριϑωῶν, ἐπιπέδων ἐπιπέδοις 

καὶ τετραγώνων τετραγώνοις καὶ κύβων κύβοις 

ἀντιϑέτως συζυγούντων, τῇ τὲ μὴ κατὰ τάξιν 
αὐτῶν λήψει, ἀλλ᾽ ἐναλλὰξ ἀρτίων καὶ (30}) περιττῶν. 1091 5 

ἐπογδόῳ [μεῖζόν ἐστι" διὸ φανερὸν ἑνὸς ἐαθηδόμρ. τῷ ἐπι- 
τρίτῳ προστιϑεμένου συμπληροῦσϑαι καὶ τὸ ἡμιόλιον ΓΘ] ]Θ 8 
ὕρηθ δὰ βριηϊοηθίατη βθὰ ῬΆΓΙΙ ΒτΆΘ00, Μαϊη. οὕχη 
Ἰιροηΐοο: τῷ ἐπογδόῳ μεῖζόν ἐστι" ὥστε τοῦ ἐπογδόου 
τῷ ἐπιτρίτῳ προστιΐ), συμπληροῦσϑαι καὶ τὸ ἡμιόλιον 

11 σχίσει ΓΌΣΠΘΡΙΒ: σχέσει 10 μεταστάσεις Χ: μετα- 
στὰς εἰς Β. μεταστὰς Ἰὰὲ 22 περιττῶν ΜιΘ]]ΟΥΒ: π Ἰὰσαπαι 
ἴηβθαι, ΒῈ (νὰ, Ρ. 1017 -ὸ ῥ. 108, 8); ᾿πβαρον δα, Πλάτων 
ΜΘΊ]ουαΒ. Μαϊ καὶ Πλάτων 

Ή Ὑ 
" 
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τὴν γὰρ μονάδα κοινὴν οὖσαν ἀμφοῖν προτάξας 
1098 λαμβάνει τὰ ὀκτὼ καὶ ἐφεξῆς τὰ κζ΄ μονονουχὶ 

- δ ᾿ δεικνύων ἡμῖν, ἣν ἑκατέρῳ γένει χώραν ἀποδίδωσι. 
Ἂν -» 2 -“ 

ταῦτα μὲν οὖν ἑτέροις προσήκει μᾶλλον ἐξακριβοῦν, 
τὸ δ᾽ ἀπολειπόμενον οἰκεῖόν ἐστι τῆς ὑποκειμένης 5 

ἡμῖν πραγματείας. 
51. Οὐ γὰρ ἐπίδειξιν ὃ Πλάτων ϑεωρίας μαϑη- 

ματικῆς ποιούμενος εἰς φυσικὴν ὑπόϑεσιν μὴ δεο- 

μένην μεσότητας ἀριϑμητικὰς καὶ ἁρμονικὰς παρεισ- 

ἤγαγεν, ἀλλὰ ὡς μάλιστα δὴ τῇ συστάσει τῆς ψυχῆς τὸ 

τοῦ λόγου τούτου προσήκοντος. καίτοι τινὲς μὲν 
ἐν τοῖς τάχεσι τῶν πλανωμένων σφαιρῶν τινὲς δὲ 

μᾶλλον ἐν τοῖς ἀποστήμασιν ἔνιοι δ᾽ ἐν τοῖς μεγέϑεσι 
»", 3 ’ ἔω 2 “Ψ 9 - - 2 τῶν ἀστέρων. οἱ δ᾽ ἄγαν ἀκριβοῦν δοχοῦντες ἐν 

ταῖς τῶν ἐπικύκλων διαμέτροις ζητοῦσι τὰς εἰρημένας 15 

ἀναλογίας, ὡς τὴν ψυχὴν ἕνεκα τούτων τοῦ δημι- 

ουργοῦ τοῖς οὐρανίοις ἐναρμόσαντος, εἰς ἑπτὰ μοίρας 

νενεμημένην. πολλοὶ δὲ καὶ τὰ Πυϑαγορικὰ δεῦρο 

μεταφέρουσιν, ἀπὸ τοῦ μέσου τὰς τῶν σωμάτων 
9 , ,ὔ ΄, Ν - Ν ἀποστάσεις τριπλασιάζοντες" γίγνεται δὲ τοῦτο κατὰ 90 

μὲν τὸ. πῦρ μονάδος τιϑεμένης, κατὰ δ᾽ ἀντίχϑονα 
τριῶν, κατὰ δὲ γῆν ἐννέχ καὶ κατὰ σελήνην 
εἰχοσιεπτά, καὶ κατὰ τὸν Ἑρμοῦ μιᾶς καὶ ὀγδοή- 

κοντα, κατὰ δὲ Φωσφό Ἢ ὶ μ΄ καὶ δ’ : ᾿ φόρον τριῶν καὶ μ΄ καὶ δ΄. κατ 

Ε - 

4 ἑτέροις προσήκει μᾶλλον ἐξακριβοῦν] Μααυτογημηδίθβ 
ΥΥγυ τομαὶ ἄθ ἀποῦυβ οἰαβᾶθμι ΥΡατηΘ 1106}1}185. 1 
ἘΠΠῚ1 ΘΟΗ 515 Β.ΒΡΊΟἸΟΠ τη γϑία 8 5 Βα δ᾽ απὸ Πᾶθο: »λέγει 
γὰρ ταῦτα ὁ Χαιρωνεὺς περὶ τῆς τάξεως τῶν διπλασίων καὶ 
τριπλασίων ὅρων, περὶ ἧς μικρὰ διελθεῖν ἐπηγγέλλετο" 
(Ρ. 1092 4) 



ΙΝ ΤΙΜΑΕΟ. Φ0Ι 
-- 

αὐτὸν δὲ τὸν ἥλιον 9΄ καὶ κ΄ καὶ ψ΄. ὅστις ἅμα 
τετράγωνός τὲ καὶ κύβος ἐστί διὸ καὶ τὸν ἥλιον 

ἔστιν ὅτε τετράγωνον καὶ κύβον προσαγορεύουσιν. 

οὕτω ὃὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐπανάγουσι τοῖς τριπλα- 

σιασμοῖς,. πολὺ τοῦ κατὰ λόγον οὗτοί γε παρα- 

παίοντες, εἴ τι τῶν γεωμετρικῶν ὄφελός ἔστιν 

ἀποδείξεων, καὶ μακρῷ πιϑανωτέρους παραβαλεῖν 

αὐτοῖς ἀποδεικνύοντες τοὺς δρμωμένους ἐκεῖϑεν. 

οὐδ᾽ αὐτοὺς παντάπασιν ἐξακριβοῦντας ἀλλ᾽ ὡς 

10 ἔγγιστα λέγοντας, ὅτι τῆς μὲν ἡλίου διαμέτρου πρὸς 
τὴν διάμετρον τῆς γῆς λόγος ἐστὶ δωδεκαπλάσιος. 

τῆς δὲ γῆς αὖ πάλιν διαμέτρου πρὸς τὴν σελήνης Ὁ 
διάμετρον τριπλάσιος. ὁ δὲ φαινόμενος ἐλάχιστος 

τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων οὐκ ἐλάττονα τῆς διαμέτρου 
ιὸ τῆς γῆς ἢ τριτημόριον ἔχει τὴν διάμετρον᾽ τῇ δ᾽ 

ὕλῃ σφαίρᾳ τῆς γῆς πρὸς τὴν ὅλην σφαῖραν τῆς 

σελήνης ὡς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι πρὸς ἕν ἐστι Φωσφόρου 
ὃὲ καὶ γῆς αἵ μὲν διάμετροι τὸν διπλάσιον αἱ δὲ 
σφαῖραι τὸν ὀκταπλάσιον ἔχουσι λόγον. τὸ δὲ διά- 

30. στήῆμα τῆς ἐκλειπτικῆς σκιᾶς τῆς διαμέτρου τῆς 

σελήνης τριπλάσιον᾽ ὃ δ᾽ ἐκτρέπεται πλάτος ἡ σελήνη 

τῆς διαμέτρου τῶν ζῳδίων ἐφ᾽ ἑκάτερα δωδεκάμοιρον. 

αἵ δὲ πρὸς ἥλιον σχέσεις αὐτῆς ἐν τριγώνοις καὶ Ἑ 

ῸΣ 

δι 

1 ὅστις 8: ὅτι 1 ὡς παραβαλεῖν Μυρ]]οταβ. ἢ ὡς 
παραβαλεῖν ὃ 17 πρὸς ἕν ἐστι (80. ὁ λόγος) ΝὟἣῪἡ : πρόσεστι 
Ἰ1ΡΥ], πρὸς ἕν λόγος ἐστί ΜυοΊ]ΘτὰΒ 20 διαμέτρου) διὰ 
μέσου γ6] διὰ μέσων 'ΌΥΠΘΙ5 22 τῆς διαμέτρου) τοῦ 
διὰ μέσων Μαυτοιηχηαΐοθθ, ..ὁ διὰ μέσων τῶν ξωδίων ὁ 
ἐχλειπτικός ἐστι κύκλος“ ἰάθη ἰν, δωδεκάμοιρον Ὀ.ΘΌΠΘΙΊΒ: 
δωδεκατημόριον 
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τετραγώνοις ἀποστήμασι διχοτόμους καὶ ἀμφικύρτους 

σχηματισμοὺς λαμβάνουσιν" ἕξ δὲ ξῴδια διελϑοῦσα 
τὴν πανσέληνον ὥσπερ τινὰ συμφωνίαν ἐν ἕξατόνῳ 

διὰ πασῶν ἀποδίδωσι. τοῦ δ᾽ ἡλίου περὶ τὰς τροπὰς 
ἐλάχιστα καὶ μέγιστα περὶ τὴν ἰσημερίαν ἔχοντος 

κινήματα, δι’ ὧν ἀφαιρεῖ τῆς ἡμέρας καὶ τῇ νυκτὶ 
προστίϑησιν ἢ τοὐναντίον. οὗτος ὁ λόγος ἐστίν" ἐν 

γὰρ ταῖς πρώταις ἡμέραις λ΄ μετὰ τὰς χειμερινὰς 
τροπὰς τῇ ἡμέρᾳ προστίϑησι τὸ ἕκτον τῆς ὑπεροχῆς. 
ἣν ἣ μεγίστη νὺξ πρὸς τὴν βραχυτάτην ἡμέραν 

ἐμποιεῖ. ταῖς δ᾽ ἐφεξῆς τριάκοντα τὸ τρίτον, τὸ δ᾽ 

ἥμισυ ταῖς λοιπαῖς ἄχρι τῆς ἰσημερίας, ἐν ἑξαπλασίοις 

καὶ τριπλασίοις διαστήμασι τοῦ χρόνου τὴν ἀνωμαλίαν 

ἐπανισοῦντος. Χαλδαῖοι δὲ λέγουσι τὸ ἔαρ ἐν τῷ 

διὰ τεττάρων γίγνεσθαι πρὸς τὸ μετόπωρον. ἐν δὲ 

τῷ διὰ πέντε πρὸς τὸν χειμῶνα, πρὸς δὲ τὸ ϑέρος 
ἐν τῷ διὰ πασῶν. εἰ δ᾽ ὀρϑῶς ὃ Εὐριπίδης διορί- 
ἕεται ϑέρους τέσσαρας μῆνας καὶ χειμῶνος ἴσους 

φίλης τ᾽ ὀπώρας διπτύχους ἦρός τ᾽ ἴσους" 

ἐν τῷ διὰ πασῶν αἵ ὧραι μεταβάλλουσιν. ἔνιοι δὲ : 
γῆ μὲν τὴν τοῦ προσλαμβανομένου χώραν ἀποδι- 
δόντες σελήνῃ δὲ τὴν ὑπάτην Στίλβωνα δὲ καὶ 

1029 Φωσφόρον ἐν διατόνοις καὶ παρυπάταις καὶ λιχανοῖς 
κινοῦντες. αὐτὸν τὸν ἥλιον ὡς μέσην συνέχειν τὸ 

8 γὰρ 12 ταῖς Μαυτοιηχηαίοβ: τὰς 14 ἐπὰ- 
νισῶν ΜαΒ]]θΥτι5 19 Νδυοϊ. γΡ. 619 28 καὶ παρυπάταις 
Μδαυγουιτηαΐθβ 

- 0 

τ ς 
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διὰ πασῶν ἀξιοῦσιν, ἀπέχοντα τῆς μὲν γῆς τὸ διὰ 

πέντε τῆς δὲ τῶν ἀπλανῶν τὸ διὰ τεσσάρων. 
82. ᾽4λλ’ οὔτε τούτων τὸ κομψὸν ἅπτεταί τινος 

ἀληϑείας οὔτ᾽ ἐκεῖνοι παντάπασι τοῦ ἀκριβοῦς 

ἔχονται. οἷς δ᾽ οὖν οὐ δοκχεῖ ταῦτα τῆς τοῦ 
Πλάτωνος ἀπηρτῆσϑαι διανοίας. ἐκεῖνα κομιδῇ 

φανεῖται τῶν μουσικῶν λόγων ἔχεσϑαι, τὸ ε΄ τετρα- 

χόρδων ὄντων τῶν ὑπάτων καὶ μέσων καὶ συνημ- 

μένων καὶ διεζευγμένων καὶ ὑπερβολαίων ἐν πέντε 
διαστήμασι τετάχϑαι τοὺς πλάνητας" ὧν τὸ μέν ἐστι 
τὸ ἀπὸ σελήνης ἐφ᾽ ἥλιον καὶ τοὺς ὁμοδρόμους 

ἡλίῳ, Στίλβωνα καὶ Φωσφόρον: ἕτερον τὸ ἀπὸ 

τούτων ἐπὶ τὸν ΄ἄρεος Πυρόεντα᾽ τρίτον δὲ τὸ 

μεταξὺ τούτου καὶ Φαέϑοντος" εἶϑ᾽ ἑξῆς τὸ ἐπὶ 
Φαίνωνα καὶ πέμπτον ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου πρὸὺς τὴν 

ἀπλανῆ σφαῖραν" ὥστε τοὺς ὁρίζοντας φϑόγγους τὰ 

τετράχορδα τὸν τῶν πλανωμένων λόγον ἔχειν ἀστέ- 
ρῶν. ἔτι τοίνυν τοὺς παλαιοὺς ἴσμεν ὑπάτας μὲν 

δύο τρεῖς δὲ νήτας μίαν δὲ μέσην καὶ μίαν παρα- 

μέσην τυϑεμένους, ὥστε τοῖς πλάνησιν ἰσαρίϑμους 

εἶναι τοὺς ἑστῶτας. οἵ ὃ νεώτεροι τὸν προσ- 

λαμβανόμενον, τύνῳ διαφέροντα τῆς ὑπάτης, ἐπὶ 
τὸ βαρὺ τάξαντες τὸ μὲν ὅλον σύστημα δὶς διὰ 

πασῶν ἐποίησαν, τῶν δὲ συμφωνιῶν τὴν κατὰ φύσιν 

οὐκ ἐτήρησαν τάξιν: τὸ γὰρ διὰ πέντε πρότερον 

γίγνεται τοῦ διὰ τεσσάρων, ἐπὶ τὸ βαρὺ τῇ ὑπάτῃ 

τοῦ τόνου προσληφϑέντος. ὃ δὲ Πλάτων δῆλός 

18 Ἄρεος Χ: ἄρεως αὖ ἀέρος 20 τοῦ] ον. ΒΕ 
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ἐστιν ἐπὶ τὸ ὀξὺ προσλαμβάνων" λέγει γὰρ ἕν τῇ 
Πολιτείᾳ τῶν ὀχτὼ σφαιρῶν ἑκάστην περιφέρειν 
εἶτ᾽ ἐπ᾿ αὐτῇ ΖΣειρῆνα βεβηκυῖαν᾽ ἄδειν δὲ πάσας 
ἕνα τόνον ἱείσας. ἐκ δὲ πασῶν κεράννυσϑαι μίαν 

ἁρμονίαν. αὗται δ᾽ ἀνιέμεναι τὰ ϑεῖα εἴρουσι καὶ 
κατάδουσι τῆς ἱερᾶς περιόδου καὶ χορείας ὀκτάχορδον 

ἐμμέλειαν: ὀχτὼ γὰρ ἦσαν καὶ οἵ πρῶτοι τῶν δι- 

πλασίων καὶ τριπλασίων ὅροι λόγων, ἑκατέρᾳ προῦσ- 
αριϑμουμένης μερίδι τῆς μονάδος. οἱ δὲ πρεσβύ- 

τεροι Μούσας παρέδωκαν καὶ ἡμῖν ἐννέα, τὰς μὲν 
ὀκτὼ καϑάπερ ὃ Πλάτων περὶ τὰ οὐράνια, τὴν δ᾽ 
ἐνάτην τὰ περύγεια το ἀνακαλουμένην καὶ 

καϑιστᾶσαν ἐκ πλάνης καὶ διαφορᾶς ἀνομεο οι χαὶ 

ταραχὴν ἐχούσης. 

90. Σκοπεῖτε δὲ μὴ τὸν μὲν οὐρανὸν ἄγει καὶ 
τὰ οὐράνια ταῖς περὶ αὐτὴν ἐμμελείαις καὶ κινήσεσιν 
ἣ ψυχὴ φρονιμωτάτη καὶ δικαιοτάτη γεγονυῖα" 

γέγονε δὲ τοιαύτη τοῖς καϑ᾽ ἁρμονίαν λόγοις, ὧν 

εἰκόνες μὲν ὑπάρχουσιν εἰς τὰ ἀσώματα ἐν τοῖς 

ὁρατοῖς καὶ ὁρωμένοις μέρεσι τοῦ κόσμου καὶ 

σώμασιν" ἡ δὲ πρώτη καὶ κυριωτάτη δύναμις δρατῶς 
ἐγκέκραται τῇ ψυχῇ καὶ παρέχει σύμφωνον ἑαυτὴν 
καὶ πειϑήνιον. ἀεὶ τῷ κρατίστῳ καὶ ϑειοτάτῳ μέρει 
τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁμονοούντων. παραλαβὼν γὰρ 

10 

15 

20 

ὁ δημιουργὸς ἀταξίαν χαὶ πλημμέλειαν ἐν ταῖς 95 

κινήσεσι τῆς ἀναρμόστου καὶ ἀνοήτου ψυχῆς διαφερο- 

2 Πολιτείᾳ] Ῥ. 6110 ὃὅ 8: εἴρουσαι καὶ κατάδουσαι ΒΕ 
16. τρἈ]}ἴπ| αὑτὴν 19. ὃ: σώματα 21 δρατῶς} ἀοράτως 
ΜῈΘ]]ΘΥ 5 20 ἀταξίαν) κατ᾽ ἀταξίαν ΒῈ 
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μένης πρὸς ἑαυτὴν τὰ μὲν διώρισε καὶ διέστησε τὰ 

δὲ συνήγαγε πρὸς ἄλληλα καὶ συνέταξεν, ἁρμονίαις 

χαὶ ἀριϑμοῖς χρησάμενος". οἷς καὶ τὰ κωφότατα 

σώματα, λίϑοι καὶ ξύλα καὶ φλοιοὶὺ φυτῶν καὶ 
ὕ 5 - Ἁ ’ ,ὔ Ἁ 

5 ϑηρίων ὀστᾶ καὶ πυτίαι, συγκεραννύμενα καὶ συναρ- 
γᾺ Ἁ Ἁ 9 Α Ἅἤἷ 

μοττόμενα ϑαυμαστὰς μὲν ἀγαλμάτων ὄψεις. ϑαυ- 

μαστὰς δὲ παρέχει φαρμάκων καὶ ὀργάνων δυνάμεις. 
τ Α , ς " 2 , " ΕΣ 

ἣ καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐπὶ ϑέαν αὐλητῶν παρε- 

κάλει τὰ μειράκια καταμανϑάνειν. οἵαν κέρατα καὶ 

το ξύλα χαὶ κάλαμοι καὶ ὀστᾶ, λόγου μετέχοντα καὶ 

συμφωνίας, φωνὴν ἀφίησι. τὸ μὲν γὰρ ἀριϑμῷ 

πάντα ἐπεοικέναι κατὰ τὴν Πυϑαγορικὴν ἀπόφανσιν 

λόγου δεῖται. τὸ ὃὲ πᾶσιν, οἷς ἐκ διαφορᾶς καὶ 1080 

ἀνομοιότητος ἐγγέγονε κοινωνία τις πρὺς ἄλληλα 

ι καὶ συμφωνία, ταύτης αἰτίαν εἶναι μετριότητα καὶ 
’ Ρ] - ᾿ [ ’ - 3 Ἁ ᾿ 

τάξιν, ἀριϑμοῦ καὶ ἁρμονίας μετασχοῦσιν, οὐδὲ τοὺς 

ποιητὰς λέληϑεν ᾿ἄρϑμια᾽ μὲν τὰ φίλα καὶ προσηνῆ 
-" δὺν ’ ,] Α " 2 κ᾿ " 

καλοῦντας “ἀναρσίους᾽ δὲ τοὺς ἐχϑροὺς καὶ τοὺς 

πολεμίους, ὡς ἀναρμοστίαν τὴν διαφορὰν οὖσαν. 

ο ὃ δὲ τῷ Πινδάρῳ ποιήσας τὸ ἐπικήδειον 

“ἄρμενος ἦν ξείνοισιν ἀνὴρ ὅδε καὶ φίλος ἀστοῖς 
Ε} , - ΄ ᾽ 4 3 ᾿Ὶ [ , -“ 

εὐαρμοστίαν δῆλός ἐστι τὴν ἀρετὴν ἡγούμενος" ὥς 
που καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρος τοῦ ϑεοῦ 'φησίν᾽ ἐπα- 

8 Ὑ: κουφότατα 4 σωμάτων ἴάοτι ὅ ὀστᾶ Μαυτοτηϊηδίθϑβ 
(οἴ, Ρ. 589 8): εἰσὶ ἰ0. ΑἸάϊπδ: πιτύαι 18 οἷς ὃ: ϑεοῖς 

18 ἀναρσίους Χ: “ἐναρείους Β. ἀναρτείους Εὶ 28 Πίνδαρος) 
Βουρῖ. 10.380 Ὁ. ἐπακοῦσαι --- ἐπιδεικνυμένου ΜυΘΙ]ΟΓΒ: 
ἐπακούοντος οὐκ (ὀουκ ΕἾ) ἀνορέαν ἐπιδεικνύμενοι ΒΕ οἵ, 
Ῥ. 8918 
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χοῦσαι. μουσικὰν ὀρϑὰν ἐπιδεικνυμένου τὸν Κάδμον᾽. 

οἵ τε πάλαι ϑεολόγοι. πρεσβύτατοι φιλοσόφων ὄντες, 

ὄργανα μουσικὰ ϑεῶν ἐνεχείριξον ἀγάλμασιν" οὐχ 

ὡς λύραν που “ἶ χαὶ αὐλοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔργον 
οἰόμενοι ϑεῶν οἷον ἁρμονίαν εἶναι καὶ συμφωνίαν. 

ὥσπερ οὖν ὁ τοὺς ἐπιτρίτους καὶ ἡμιολίους καὶ 
διπλασίους λόγους ζητῶν ἐν τῷ ξυγῷ τῆς λύρας καὶ 
τῇ χελώνῃ καὶ τοῖς κολλάβοις γελοῖός ἐστι" δεῖ μὲν 
γὰρ ἀμέλει καὶ ταῦτα συμμέτρως γεγονέναι πρὸς 

ἄλληλα μήκεσι καὶ πάχεσι, τὴν δ᾽ ἁρμονίαν ἐκείνην 
ἐπὶ τῶν φϑόγγων ϑεωρεῖν᾽ οὕτως εἰκὸς μέν ἐστι 

καὶ τὰ σώματα τῶν ἀστέρων καὶ τὰ διαστήματα τῶν 

κύχλων καὶ τὰ τάχη τῶν περιφορῶν. ὥσπερ ὄργανα 
ἐν τεταγμένοις λόγοις ἔχειν ἐμμέτρως πρὸς ἄλληλα. 

καὶ πρὸς τὸ ὅλον. εἰ καὶ τὸ ποσὸν ἡμᾶς τοῦ μετρίου 

διαπέφευγε: τῶν μέντοι λόγων ἐκείνων, οἷς ὃ 

δημιουργὸς ἐχρήσατο, καὶ τῶν ἀριϑμῶν ἔργον 

ἡγεῖσθαι τὴν αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐμμέλειαν καὶ ἅρμο- 
νίαν πρὸς αὑτήν. ὑφ᾽ ἧς καὶ τὸν οὐρανὸν ἐγγενο- 
μένη μυρίων ἀγαϑῶν ἐμπέπληκε, καὶ τὰ περὶ γῆν 

ὥραις καὶ μεταβολαῖς μέτρον ἐχούσαις ἄριστα καὶ 
κάλλιστα πρός τε γένεσιν καὶ σωτηρίαν τῶν γιγνο- 

μένων διακεκόσμηκεν. 

4 Ἰὰ0. ὅ--Θ ΒΕ. ποὺ κχρούουσι καὶ αὐλοῦσιν ΒΌΡΡΙ. 
Μδυγοιητηδίθβ. ΜΆ] τη ὑποχρούουσι καὶ αὐλ. ἢ λόγους 
ξητῶν -- -- ἐπὶ τῶν φϑόγγων) φϑόγγους ξητῶν --- --- ἐπὶ 
τῶν λόγων ἋὟ 14 λόγοις 1661} 

1 

30 



ἘΒΕΙΓΡΌΜΗ ΤΌΤ᾿ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ὮΝ ΤΟΤΡ 
ΤΙΜΑΙΩῚΙ ΦΥΧΟΓΌΝΙΑΣ. 

1. Ὁ περὶ τῆς ἐν τῷ Τιμαίῳ ψυχογονίας ἐπι- 
γεγραμμένος λόγος. ὅσα Πλάτωνι καὶ τοῖς Πλατω- 

5 νικοῖς πεφιλοτίμηται. ἀπαγγέλλει" εἰσάγει ὃὲ καὶ Ε 

γεωμετρικάς τινας ἀναλογίας καὶ ὁμοιότητας, πρὸς 

τὴν τῆς ψυχῆς ὡς οἴεται ϑεωρίαν συντεινούδας 

αὐτῷ. καὶ δὴ καὶ μουσικὰ καὶ ἀριϑμητικὰ ϑεωρή- 
ματα. 

ι΄ 2. “έγει δὲ τὴν ὕλην διαμορφωϑῆναι ὑπὸ τῆς 
ψυχῆς καὶ δίδωσι μὲν τῷ παντὶ ψυχήν. δίδωσι δὲ 
καὶ ἑκάστῳ ξώῳ τὴν διοικοῦσαν αὐτό, καὶ πῆ μὲν 
ἀγένητον εἰσάγει ταύτην πῆ δὲ γενέσει δουλεύουσαν" 

ἀίδιον δὲ τὴν ὕλην καὶ ὑπὸ τοῦ ϑείου διὰ τῆς Ε 
τό ψυχῆς μορφωϑῆναι" καὶ τὴν κακίαν δὲ βλάστημα 

τῆς ὕλης γεγονέναι. ἵνα μή, φησί, τὸ ϑεῖον αἴτιον 

τῶν κακῶν νομισϑείη. 

5. Ὅτι οἱ περὶ τὸν Ποσειδώνιον οὐ μαχρὰν τῆς 
ὕλης ἀπέστησαν τὴν ψυχήν. ἀλλὰ δεξάμενοι τὴν 

9» τῶν περάτων οὐσίαν περὶ τὰ σώματα λέγεσϑαι 

ὃ Χ: ἐπαγγέλλει 
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μεριστὴν χαὶ ταῦτα τῷ νοητῷ μίξαντες ἀπεφήναντο 
᾿ 5 - -" τὰ τὴν ψυχὴν ἰδέαν εἶναι τοῦ πάντῃ διαστατοῦ κατ 

1081 ἀριϑμὸν συνεστῶσαν ἁρμονίαν περιέχοντα" τά τε 

Β 

γὰρ μαϑηματικὰ τῶν πρώτων νοητῶν μεταξὺ καὶ 

τῶν αἰσϑητῶν τετάχϑαι᾽ τῆς τε ψυχῆς τῷ νοητῷ τὸ 

ἀίδιον χαὶ τῷ αἰσϑητικῷ τὸ παϑητικὸν ἐχούσης, 

προσῆκον ἐν μέσῳ τὴν οὐσίαν ὑπάρχειν. ἔλαϑε 
γὰρ καὶ τούτους ὁ ϑεὸς τοῖς τῶν σωμάτων πέρασιν 

ὕστερον, ἀπειργασμένης ἤδη τῆς ψυχῆς. χρώμενος 
ἐπὶ τὴν τῆς ὕλης διαμόρφωσιν, τὸ σκεδαστὸν αὐτῆς 

καὶ ἀσύνδετον ὁρίζων καὶ περιλαμβάνων ταῖς ἐκ 

τῶν τριγώνων συναρμοττομένων ἐπιφανείαις. ἀτοπώ- 

τερον δὲ τὸ τὴν ψυχὴν ἰδέαν ποιεῖν" ἡ μὲν γὰρ 
ἀεικίνητος ἡ δ᾽ ἀκίνητος, καὶ ἡ μὲν ἀμιγὴς πρὸς 

τὸ αἰσϑητὸν ἡ δὲ τῷ σώματι συνειργμένη" πρὸς δὲ 

τούτοις ὁ ϑεὸς τῆς μὲν ἰδέας ὡς παραδείγματος 

γέγονε μιμητής, τῆς δὲ ψυχῆς ὥσπερ ἀποτελέσματος 

δημιουργός. ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ ἀριϑμὸν ὃ Πλάτων τὴν 
οὐσίαν τίϑεται τῆς ψυχῆς ἀλλὰ ταττομένην ὑπ᾽ 
ἀριϑιμοῦ, προείρηται: 

4. Πρὸς δ᾽ ἀμφοτέροις τούτοις παν Ἐν ἐστι τὸ 

μήτε τοῖς πέρασι μήτε τοῖς ἀριϑμοῖς μηϑὲν ἴχνος 
ἐνυπάρχειν ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧ τὸ αἰσϑητὸν ἣ 
ψυχὴ πέφυχε κρίνειν. νοῦν μὲν γὰρ αὐτῇ καὶ 
νοητιχὺν ἣ τῆς νοητῆς μέϑεξις ἀρχῆς ἐμπεποίηκε, 

δόξας δὲ καὶ πίστεις χαὶ τὸ φανταστικὸν καὶ τὸ 

21 ἀμφοτέρους τούτους Ῥ. 1028 ἃ 2ὅ νοητικὸν ὅ: 
νοητὸν τἱὰ. ρΡ. 1028 ἃ 

μα 5 

20 
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παϑητικὸν ὑπὸ τῶν περὶ τὸ σῶμα ποιοτήτων. ὃ 
οὐκ ἄν τις ἐκ μονάδων οὐδὲ γραμμῶν οὐδ᾽ 

ἐπιφανειῶν ἁπλῶς νοήδσξιεν ἐγγινόμενον. καὶ 

μὴν οὐ μόνον αἱ τῶν ϑνητῶν ψυχαὶ γνωστικὴν 

δτοῦ αἰσϑητοῦ δύναμιν ἔχουσιν. ἀλλὰ καί “τὴν 

τοῦ κόσμου᾽ φησίν “ἀνακυκλουμένην αὐτὴν πρὸς 

ἑαυτήν, ὅταν οὐσίαν σχεδαστὴν ἔχοντός τινος 

ἐφάπτηται καὶ ὅταν ἀμέριστον, λέγειν κινουμένην 
διὰ πάσης ἑαυτῆς, ὅτῳ ἄν τι ταὐτὸν ἦ καὶ ὅτου ἂν 

τὸ ἕτερον, πρὸς ὅτι τὲ μάλιστα καὶ ὕπη καὶ ὕπως 
συμβαίνει, καὶ τὰ γιγνόμενα πρὸς ἕκαστον ἕκαστα 

εἶναι καὶ πάσχειν. ἐν τούτοις ἅμα καὶ τῶν δέκα 
κατηγοριῶν ποιούμενος ὑπογραφὴν ἔτι μᾶλλον τοῖς 

ἐφεξῆς διασαφεῖ. “λόγος γάρ᾽ φησίν ᾿“ἀληϑής, ὅταν 
μὲν περὶ τὸ αἰσϑητὸν γίγνηται καὶ ὃ τοῦ ϑατέρου 
κύκλος ὀρϑὺς ἰὼν εἰς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν 

διαγγείλῃ, δόξαι καὶ πίστεις γίγνονται βέβαιοι καὶ 

ἀληϑεῖς" ὅταν δ᾽ αὖ πάλιν περὶ τὸ λογιστικὸν ἦ 
χαὶ ὃ τοῦ ταὐτοῦ κύκλος εὔτροχος ὧν αὐτὰ μηνύσῃ. 

90 ἐπιστήμη ἐξ ἀνάγκης ἀποτελεῖται. τούτω δὲ ἐν ᾧ 
τῶν ὄντων ἐγγίγνεσϑον, ἐάν ποτέ τις αὐτὸ ἄλλο 

πλὴν ψυχὴν προσείπῃ, πᾶν μᾶλλον ἢ τὸ ἀληϑὲς 

ἐρεῖ. πόϑεν οὖν ἔσχεν ἡ ψυχὴ τὴν ἀντιληπτικὴν 
τοῦ αἰσϑητοῦ καὶ δοξαστικὴν ταύτην κίνησιν. ἑτέραν 

96[56 τῆς νοητικῆς ἐκείνης καὶ τελευτώσης εἰς ἐπιστήμην, 

ἔργον εἰπεῖν, μὴ ϑεμένους βεβαίως ὅτι νῦν οὐχ 

μ᾿ οι 

8 λέγειν] λέγη ἃυὺ λέγει ἸΙΌΤΙ 9 ἡ καὶ : ἢ καὶ 
10. ὅτου Ῥ]αίο: ὅτῳ 1 Ρ. 1028 ἴ.: γένηται 2ῦ νοητικῆς 
ὝΥ: νοητῆς νἱᾶ. Ρ». 1028 ἴ, 

ῬΙαίατοιν! Μωτα]ία, Υ]. ΥἹ. 14 

ἢ 

") 

Η 
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ἁπλῶς ψυχὴν ἀλλὰ κόσμου ψυχὴν συνίστησιν ἐξ 

ὑποκειμένης τῆς τε κρείττονος οὐσίας καὶ ἀμερίστου 

καὶ τῆς χείρονος. ἣν περὶ τὰ σώματα μεριστὴν 

κέχληκεν. οὐχ ἑτέραν οὖσαν ἢ τὴν δοξαστικὴν καὶ 
φανταστικὴν καὶ συμπαϑῆ τῶν αἰσϑητῶν κίνησιν, ὃ 

οὐ γενομένην ἀλλ᾽ ὑφεστῶσαν ἀίδιον, ὥσπερ ἡ 

ἑτέρας. τὸ γὰρ νοερὸν ἣ φύσις ἔχουσα καὶ τὸ 
Ῥ δοξαστικὸν εἶχεν ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἀκίνητον καὶ 
ἀπαϑὲς καὶ περὶ τὴν ἀεὶ μένουσαν ἱδρυμένον οὐσίαν" 

τοῦτο δὲ μεριστὸν καὶ πλανητόν, ἅτε δὴ φερομένης 

καὶ σχεδαννυμένης ἐφαπτόμενον ὕλης. οὔτε γὰρ 

τὸ αἰσϑητὸν εἰλήχει τάξεως ἀλλ᾽ ἦν ἄμορφον καὶ 
ἀόριστον. ἥ τε περὶ τοῦτο τεταγμένη δύναμις οὔτε 

δόξας ἐνάρϑρους οὔτε κινήσεις ἁπάσας εἶχε τεταγ- 
μένας, ἀλλὰ τὰς πολλὰς ἐνυπνιώδεις καὶ παραφόρους 15 

καὶ ταραττούσας τὸ σωματοειδές, ὅσα μὴ κατὰ τύχην 

τῷ βελτίονι περιέπιπτεν᾽ ἐν μέσῳ γὰρ ἦν ἀμφοῖν 
καὶ πρὸς ἀμφότερα συμπαϑῆ καὶ συγγενῆ φύσιν 

1089 εἶχε, τῷ μὲν αἰσϑητικῷ τῆς ὕλης ἀντεχομένη τῷ 
ὃὲ χριτικῷ τῶν νοητῶν. 30 

ὅ. Οὕτω δέ πὼς καὶ Πλάτων διασαφεῖ τοῖς 
ὀνόμασιν" “οὗτος γάρ᾽ φησί 'παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου 
λογισϑεὶς ἐν κεφαλαίῳ δεδόσϑω λόγος, ὄν τε καὶ 
χώραν καὶ γένεσιν εἶναι τρία τριχῆ καὶ πρὶν οὐρανὸν 

γενέσϑαι. χώραν τε γὰρ καλεῖ τὴν ὕλην ὥσπερ 56 

ἕδραν ἔστιν ὅτε καὶ ὑποδοχήν, ὃν δὲ τὸ νοητόν, 

- 0 

, ὅ τῷ αἰσϑητῷ ν. 10248 14 εἶχε Ὑ οχ Ῥ. 1024}: 
ἔχουσα 28 ὅν τε ΒΆΒΙ]ΘΘΏΒ15: ὄντος 9 χώραν τὲ θϑάθρηι: 
καὶ χώραν τὲ 
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γένεσιν δὲ τοῦ κόσμου μήπω γεγονότος οὐδεμίαν 

ἄλλην ἢ τὴν ἐν μεταβολαῖς καὶ κινήσεσιν οὐσίαν. τοῦ 

τυποῦντος καὶ τοῦ τυπουμένου μεταξὺ τεταγμένην, 
διαδιδοῦσαν ἐνταῦϑα τὰς ἐκεῖϑεν εἰκόνας. διά τὲ 

5 δὴ ταῦτα μεριστὴ προδηγορεύϑη καὶ ὅτι τῷ αἰσϑητῷ Β 

τὸ αἰσϑανόμενον καὶ τῷ φανταστῷ τὸ φανταζόμενον 

ἀνάγκη συνδιανέμεσϑαι καὶ συμπαρήκειν᾽ ἣ γὰρ 

αἰσϑητικὴ κίνησις ἰδία ψυχῆς οὖσα κινεῖται πρὸς 

τὸ αἰσϑητὸν ἐκτός" ὃ δὲ νοῦς αὐτὸς μὲν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

10 μόνιμος ἦν καὶ ἀκίνητος, ἐγγενόμενος δὲ τῇ ψυχῇ 

καὶ κρατήσας εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει καὶ συμπεραίνει 

τὴν ἐγκύκλιον φοράν, περὶ τὸ μένον ἀεὶ μάλιστα 

ψαύουσαν τοῦ ὥντος. διὸ καὶ δυσανάκρατος ἡ Ο 

κοινωνία γέγονεν αὐτῶν, τῷ ἀμερίστῳ τὸ μεριστὸν 

ι0 καὶ τῷ μηδαμῇ κινητῷ τὸ πάντῃ φορητὸν μιγνύουσα 

καὶ καταβιαξζομένη. ϑάτερον εἰς ταὐτὸν συνελϑεῖν. 

ἦν δὲ τὸ ϑάτερον οὐ κίνησις ὥσπερ οὐδὲ ταὐτὸν 

στάσις. ἀλλ᾽ ἀρχὴ διαφορᾶς καὶ ἀνομοιότητος. 
ἑκάτερον γὰρ ἀπὸ τῆς ἑτέρας ἀρχῆς κάτεισι, τὸ μὲν 

20 ταὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς τὸ δὲ ϑάτερον ἀπὸ τῆς δυάδος" 
καὶ μέμικται πρῶτον ἐνταῦϑα περὶ τὴν ψυχήν, ἀριϑ- 

μοῖς καὶ λόγοις συνδεϑέντα καὶ μεσότησιν ἐναρμο- 
νίοις, καὶ ποιεῖ ϑάτερον ἐγγενόμενον τῷ ταὐτῷ 

διαφοράν, τὸ δὲ ταὐτὸν ἐν τῷ ἑτέρῳ τάξιν. ὡς 
ο5 δῆλόν ἐστιν ἐν ταῖς πρώταις τῆς ψυχῆς δυνάμεσιν" 

εἰσὶ δ᾽ αὗται τὸ κριτικὸν καὶ τὸ κινητικόν. ἡ μὲν 
οὖν κίνησις εὐθὺς ἐπιδείκνυται περὶ τὸν οὐρανὸν 

12 μένον Ὗ: μὲν οἔ, 1. 1. ῶ8 τὸ ϑάτερον ΤΟ ΘΓᾺΒ 
: 14} 
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ἐν μὲν τῇ ταὐτότητι τὴν ἑτερότητα τῇ περιφορᾷ 

ὧν ἀπλανῶν. ἐν δὲ τῇ ἑτερότητι τὴν ταὐτότητα τῇ 

τάξει τῶν πλανήτων" ἐπικρατεῖ γὰρ ἐν ἐκείνοις τὸ 

ταὐτόν, ἐν δὲ τοῖς περὶ γῆν τοὐναντίον. ἡ δὲ 
κρίσις ἀρχὰς μὲν ἔχει δύο, τόν τε νοῦν ἀπὸ τοῦ 
ταὐτοῦ πρὸς τὰ καϑόλου καὶ τὴν αἴσϑησιν ἀπὸ τοῦ 

ο 

" 

ἑτέρου πρὸς τὰ καϑ'᾽ ἕκαστα. μέμικται δὲ λόγος 
ἐξ ἀμφοῖν, νόησις ἐν τοῖς νοητοῖς καὶ δόξα γινό- 

μενος ἕν τοῖς αἰσϑητοῖς᾽ ὀργάνοις τε μεταξὺ φαντα- 

σίαις τε καὶ μνήμαις χρώμενος, ὧν τὰ μὲν ἐν τῷ 
ταὐτῷ τὸ ἕτερον τὰ δ᾽ ἐν τῷ ἕτέρῳ ποιεῖ τὸ 
ταὐτόν. ἔστι γὰρ ἡ μὲν νόησις κίνησις τοῦ νοοῦντος 

περὶ τὸ μένον, ἣ δὲ δόξα μονὴ τοῦ αἰσϑανομένου 
περὶ τὸ κινούμενον" φαντασίαν δὲ συμπλοκὴν δόξης 

πρὸς αἴσϑησιν οὖσαν ἵστησιν ἐν μνήμῃ τὸ ταὐτόν" 
τὸ δὲ ϑάτερον κινεῖ πάλιν ἐν διαφορᾷ τοῦ πρόσϑεν 

χαὶ νῦν, ἑτερότητος ἅμα καὶ ταὐτότητος ἐφαπτό- 
μενον. 

06. Δεῖ δὲ τὴν περὶ τὸ σῶμα τοῦ κόσμου γενο- 
μένην σύντηξιν εἰχόνα λαβεῖν τῆς ἀναλογίας ἐν ἧ 

διηρμόσατο τὴν ψυχήν. ἐχεῖ μὲν γὰρ ἦν ἄκρα τὸ 
πῦρ καὶ ἡ γῆ, χαλεπὴν πρὸς ἄλληλα κραϑῆναι φύσιν 

ἔχοντα. μᾶλλον δ᾽ ὅλως ἄκρατον καὶ ἀσύστατον᾽" 
ὅϑεν ἐν μέσῳ ϑέμενος αὐτῶν τὸν μὲν ἀέρα πρὸ τοῦ 

ἡ πυρὸς τὸ δ᾽ ὕδωρ πρὸ τῆς γῆς, ταῦτα πρῶτον 
ἀλλήλοις ἐκέρασεν" εἶτα διὰ τούτων ἐκεῖνα πρός τε 

12 νοοῦντος ἸΔηποίϊα8: κινοῦντος 20 σύντηξιν Ρ». 1025 ἃ: 
σύνταξιν 

10 

15 

30 
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ταῦτα καὶ ἄλληλα συνέμιξε καὶ συνήρμοσεν. ἐνταῦϑα 

ὃὲ πάλιν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ϑάτερον, ἐναντίας δυνά- 

ὠξις καὶ ἀκρότητας ἀντιπάλους. συνήγαγεν οὐ δι’ 

αὑτῶν, ἀλλ᾽ οὐσίας ἑτέρας μεταξύ, τὴν μὲν ἀμέριστον ᾿ 8 ἑτέρας μεταξύ, τὴν μὲν ἀμέρι 
ὁ πρὸ τοῦ ταὐτοῦ. πρὸ δὲ τοῦ ϑατέρου τὴν μεριστήν, 

ἔστιν ἣ προσήκουσαν ἑκατέραν ἑκατέρᾳ τάξας. εἶτα 

μιχϑείσαις ἐκείναις ἐπεγχεραννύμενος, οὕτω τὸ πᾶν 
’ - - 3 ς τὰ 3 ΄ 2 συνύφηνε τῆς ψυχῆς εἶδος, ὡς ἦν ἀνυστόν. ἐκ δια- 

φόρων ὅμοιον ἔκ τε πολλῶν ἕν ἀπεργασάμενος. 

1 καὶ πρὸς ἄλληλα ». 10280 4 αὑτῶν φδάθπι: αὐτῶν 
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ΠΕΡῚ 

ΣΤΟΙΚΟΩΝ ἘΝΑΝΤΙΟΜΑΤΩΝ. 

1. Πρῶτον ἀξιῶ τὴν τῶν δογμάτων ὁμολογίαν 
Β ἐν τοῖς βίοις ϑεωρεῖσθαι" δεῖ γὰρ οὐχ οὕτω τὸν 

ῥήτορα κατ᾽ Αἰσχίνην ταὐτὸ φϑέγγεσϑαι καὶ τὸν ὅ 
νόμον ὡς τὸν βίον τοῦ φιλοσόφου τῷ λόγῳ σύμ- 

φῶνον εἶναι. ὃ γὰρ λόγος τοῦ φιλοσόφου νόμος 

αὐθαίρετος καὶ ἴδιός ἐστιν, εἴ γε δὴ μὴ παιδιὰν 

καὶ εὑρησιλογίαν ἕνεκα δόξης ἀλλ᾽ ἔργον ἄξιον 
σπουδῆς τῆς μεγίστης, ὥσπερ ἔστιν, ἡγοῦνται φιλο- τὸ 

σοφίαν. 

2. ᾿Επεὶ τοίνυν πολλὰ μὲν ὡς ἐν ὀλίγοις αὐτῷ 
Ζήνωνι πολλὰ δὲ Κλεάνϑει πλεῖστα δὲ Χρυσίππῳ 
γεγραμμένα τυγχάνειν περὶ πολιτείας καὶ τοῦ ἄρχε- 

σϑαι καὶ ἄρχειν καὶ δικάζειν καὶ ῥητορεύειν᾽ ἐν ιῦ 

ὃὲ τοῖς βίοις οὐδενὸς ἔστιν εὑρεῖν οὐ στρατηγίαν, 

Ο οὐ νομοϑεσίαν, οὐ πάροδον εἰς βουλήν. οὐ συνηγορίαν 

ἐπὶ δικαστῶν, οὐ στρατείαν ὑπὲρ πατρίδος, οὐ πρε- 

σβείαν, οὐκ ἐπίδοσιν" ἀλλ᾽ ἐπὶ ξένης ὥσπερ τινὸς 
λωτοῦ γευσάμενοι σχολῆς τὸν πάντα βίον οὐ βραχὺν 30 

Πα ΠΡΡΙ ΓΟΣ: Τῆθὶ ὅ Αἰσχίνην] ἴῃ οΥ. ὁ. Οἴδθ8. ο. 4 
10. ταὐτὸ Ἔξ: τὸ αὐτὸ 20 λωτοῦ οἵ. Ηομι. ε 94 
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ἀλλὰ παμμήκη γενόμενον διήγαγον ἐν λόγοις καὶ 
βιβλίοις καὶ περιπάτοις" οὐκ ἄδηλον ὅτι τοῖς ὑφ᾽ 
ἑτέρων γραφομένοις καὶ λεγομένοις μᾶλλον ἢ τοῖς 
ὑφ᾽ αὑτῶν ὁμολογουμένως ἔζησαν. ἣν ᾿Επίκουρος 

5 ἡσυχίαν ἐπαινεῖ καὶ ᾿Ιερώνυμος, ἐν ταύτῃ τὸ παράπαν 
καταβιώσαντες. αὐτὸς γοῦν Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρ- 

τῷ περὶ Βίων οὐδὲν οἴεται τὸν σχολαστικὸν βίον 
τοῦ ἡδονικοῦ διαφέρειν" αὐτὰς δὲ παραϑήσδομαι τὰς 

λέξεις ὅσοι δ᾽ ὑπολαμβάνουσι Φ λ στιοοις ἐπιβάλλειν 

1 μάλιστα τὸν σχολαστικὸν βίον ἀπ᾽’ ἀρχῆς, οὗτοί μοι 
δοκοῦσι διαμαρτάνειν. ὑπονοοῦντες διαγωγῆς τινος 

ἕνεχεν δεῖν τοῦτο ποιεῖν ἢ ἄλλου τινὸς τούτῳ παρα- 
πλησίου, καὶ τὸν ὅλον βίον οὕτω πὼς διελκύδαι" 

τοῦτο δ᾽ ἐστίν, ἂν σαφῶς ϑεωρηϑῆῇ, ἡδέως" οὐ γὰρ 

ιό δεῖ λανθάνειν τὴν ὑπόνοιαν αὐτῶν. πολλῶν μὲν 

σαφῶς τοῦτο λεγόντων οὐκ ὀλίγων δ᾽ ἀδηλότερον.᾽ 
τίς οὖν μᾶλλον ἐν τῷ σχολαστικῷ βίῳ τούτῳ 

κατεγήρασεν ἢ Χρύσιππος καὶ Κλεάνϑης καὶ 
ΖΙιογένης καὶ Ζήνων καὶ ᾿Αἀντίπατρος, οἵ γε καὶ 

οο τὰς αὑτῶν κατέλιπον πατρίδας, οὐδὲν ἐγκαλοῦν- 

τες ἀλλ᾽ ὕπως καϑ' ἡσυχίαν ἐν τῷ ιδείῳ καὶ ἐπὶ 
Ζωστῆρος σχολάζοντες καὶ φιλολογοῦντες διάγωσιν; 

᾿Δριστοχρέων γοῦν ὃ Χρυσίππου μαϑητὴς καὶ 

οἰκεῖος εἰκόνα χαλκῆν ἀναστηλώσας ἐπέγραψε τόδε 
οὉ τὸ ἐλεγεῖον 

4 ΤΌσπΘΡαΒβ: ὁμολογουμένοις 10. ᾿Επίκουρος] οἵ, ΤΠ Βοηθυ, 
Ἰυριουγοα τ. 384, 8 231 τῷ ᾿ϑιδείῳ ϑιι!τηαβῖαβ: τῷ ἡδίῳ 
ὡαῦ τῶ ἰδίω, ἀπὰθ ἤουύ, τὠδείῳ οἵ. 10. 1,ἀοτῦ, 1, 184 
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“τόνδε νέον Χρύσιππον ᾿Δριστοκρέων ἀνέϑηκε, 
τῶν ᾿Δκαδημιακῶν στραγγαλίδων κοπίδα." 

Ἐ τοῦτ᾽ οὖν ὁ Χρύσιππος. ὁ γέρων, ὃ φιλόσοφος, ὃ 
τὸν βασιλικὸν καὶ πολιτικὸν ἐπαινῶν βίον, τὸν δὲ 

σχολαστικὸν οὐδὲν οἰόμενος τοῦ ἡδονικοῦ διαφέρειν. 5 
8. Ὅσοι δ᾽ ἄλλοι πολιτείᾳ προσίασιν, ἔτι μᾶλλον 

ἐναντιοῦνται τοῖς αὑτῶν δόγμασι" καὶ γὰρ ἄρχουσι 

καὶ δικάζουσι καὶ συμβουλεύουσι καὶ νομοϑετοῦσι 

χαὶ χολάξουσι καὶ τιμῶσιν, ὡς πόλεων οὐσῶν ἐν 
αἷς πολιτεύονται. βουλευτῶν δὲ καὶ δικαστῶν ἀεὶ το 
τῶν λαγχανόντων, στρατηγῶν δὲ τῶν χειροτονου- 
μένων, νόμων δὲ τῶν Κλεισϑένους καὶ “υχούργου 
καὶ Σόλωνος. οὗς φαύλους καὶ ἀνοήτους γεγονέναι 

λέγουσιν. ὥστε καὶ πολιτευόμενοι μάχονται. 

1084 4. Καὶ μὴν ᾿Δντίπατρος ἐν τῷ περὶ τῆς Κλε- 
ἄνϑους καὶ Χρυσίππου διαφορᾶς ἱστόρηκεν, ὅτι 
Ζήνων καὶ Κλεάνϑης οὐκ ἠϑέλησαν ᾿4ϑηναῖοι 
γενέσϑαι, μὴ δόξωσι τὰς αὑτῶν πατρίδας ἀδικεῖν. 

ὅτι μέν, εἰ χαλῶς οὗτοι, Χρύσιππος οὐκ ὀρϑῶς 
ἐποίησεν ἐγγραφεὶς εἰς τὴν πολιτείαν, παρείσϑοω" 30 

πολλὴν δὲ μάχην καὶ παράλογον ἔχει τὸ τὰ σώματα 
καὶ τοὺς βίους οὕτω μαχρὰν ἀποξενώδαντας τὰ 
ὀνόματα ταῖς πατρίσι τηρεῖν, ὥσπερ εἴ τις τὴν 

γαμετὴν ἀπολιπών, ἕτέρᾳ δὲ συξζῶν καὶ συνανα- 

Β παυόμενος καὶ παιδοποιούμενος ἐξ ἑτέρας. μὴ συγ- 30 
γράφοιτο γάμον, ὕπως ἀδικεῖν μὴ δοκῇ τὴν προτέραν. 

- ΕΗ) 

1 νἱᾶ. Τπβουιρῦ. αταθο. τηθύγϊοδο. δα. ΤῊ. Ρυδρϑυ. Ρᾳ. 127 10. 
τόνδ᾽ ἐνεὸν ᾿ ργαρῦθυ ποοθββι θη 10. ̓Δριστοχρέων) ΟΕ ΜΌΘΙ]ου. 
Αν. 388 8 τοῦτο] τοιοῦτος Χ 834 ἑταίρᾳ --- ἑταίρας Τ,)ϑοηΐοιιδ 
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ὅ, Χρύσιππος δὲ πάλιν ἐν τῷ περὶ ἱ Ῥητορικῆς 
γράφων οὕτω ῥητορεύσειν καὶ πολιτεύσεσϑαι τὸν 

σοφόν, ὡς καὶ τοῦ πλούτου ὄντος ἀγαϑοῦ καὶ τῆς 
δόξης καὶ τῆς ὑγιείας, ὁμολογεῖ τοὺς λόγους αὐτῶν 
ἀνεξόδους εἶναι καὶ ἀπολιτεύτους καὶ τὰ δόγματα 

ταῖς χρείαις ἀνάρμοστα καὶ ταῖς πράξεσιν. 

6. Ἔτι δόγμα Ζήνωνός ἐστιν “ἱερὰ ϑεῶν μὴ 
οἰκοδομεῖν" ἱερὸν γὰρ μὴ πολλοῦ ἄξιον καὶ ἅγιον 

οὐκ ἔστιν" οἰκοδόμων δ᾽ ἔργον καὶ βαναύσων οὐδέν 
ἐστι πολλοῦ ἄξιον. οἱ δὲ ταῦτ᾽ ἐπαινοῦντες ὡς 

εὖ ἔχοντα μυοῦνται μὲν ἐν ἱεροῖς. ἀναβαίνουσι δ᾽ 

εἰς ἀκρόπολιν, προσκυνοῦσι δὲ τὰ ἕδη καὶ στεφα- 
νοῦσι τοὺς ναούς, οἰκοδόμων ὄντας ἔργα καὶ βαναύ- 

σων ἀνθοώπων. εἶτα τοὺς ᾿Επικουρείους ἐλέγχεσϑαι 
δοκοῦσι ϑύοντας ϑεοῖς, αὐτοὶ δὲ μᾶλλον ἐλέγχονται 

ϑύοντες ἐπὶ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἱερῶν, ἃ μήτ᾽ 
εἶναι μήτ᾽ οἰκοδομεῖσθαι δεῖν ἀξιοῦσιν. 

1. ᾿Φ“ρετὰξ ὃ Ζήνων ἀπολείπει πλείονας κατὰ 

διαφοράς, ὥσπερ ὃ Πλάτων, οἷον φρόνησιν ἀνδρείαν 

σωφροσύνην δικαιοσύνην, ὡς ἀχωρίστους μὲν οὔσας 

ἑτέρας δὲ καὶ διαφερούσας ἀλλήλων. πάλιν δὲ 
δριζόμενος αὐτῶν ἑκάστην τὴν μὲν ἀνδρείαν φησὶ 
φρόνησιν εἶναι ἐν ὑπομενετέοις τὴν δὲ σωφροσύνην 
φρόνησιν ἐν αἱρετέοις τὴν δὲ δικαιοσύνην φρόνησιν 

18 κατὰ διαφορὰς] καὶ διαφόρους Ῥα]. 19 Πλάτων] 
οἵ, Ῥοϊύ, ». 80θ8 23) ἐν ὑπομενετέοις τὴν δὲ σωφροσύνην 
φρόνησιν ἐν αἵρετέοις Ἰζυθβίογαβ: ἐνεργητέοις Ῥὰ]. ἐν ἐνερ- 
γητέοις οθἰογὶ, οἵ, ». 4418 οὐ Ῥθϑαγσβοῃ “Βυαρσιηθηΐβ οὐ Ζθη0 
πα ΟἸοαηὐμθ5᾽ Ὁ. 17ῦ 
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΄, 53. 3 ἣν ». ᾿ 

Ὁ ἐν ἀπονεμητέοις,. ὡς μίαν οὖσαν ἀρετὴν ταῖς δὲ 

πρὸς τὰ πράγματα σχέσεσι κατὰ τὰς ἐνεργείας δια- 

φέρειν δοκοῦσαν. οὐ μόνον δ᾽ ὃ Ζήνων περὶ ταῦτα 
φαίνεται αὑτῷ μαχόμενος, ἀλλὰ καὶ Χρύσιππος 
ἀρίστων. μὲν ἐγκαλῶν ὅτι μιᾶς ἀρετῆς σχέσεις 
ἔλεγε τὰς ἄλλας εἶναι, Ζήνωνι δὲ συνηγορῶν οὕτως 

ὁριξομένῳ τῶν ἀρετῶν ἑκάστην. ὁ δὲ Κλεάνϑης ἐν 

ὙὙπομνήμασι Φυσικοῖς εἰπὼν ὅτι ᾿πληγὴ πυρὸς ὃ 

τόνος ἐστί, κἂν ἱχανὸς ἐν τῇ ψυχῇ γένηται πρὸς 
τὸ ἐπιτελεῖν τὰ ἐπιβάλλοντα, ἰσχὺς καλεῖται καὶ 
κράτος" ἐπιφέρει κατὰ λέξιν “ἡ δ᾽ ἰσχὺς αὕτη καὶ 
τὸ χράτος, ὅταν μὲν ἐν τοῖς φανεῖσιν ἐμμενετέοις 
ἐγγένηται, ἐγχράτειά ἐστιν, ὅταν δ᾽ ἐν τοῖς ὕπο- 

μενετέοις, ἀνδρεία περὶ τὰς ἀξίας δὲ δικαιοσύνη" 

περὶ δὲ τὰς αἱρέσεις καὶ ἐχκλίσεις σωφροσύνη. 
8, Πρὸς τὸν εἰπόντα 

ἱμηδὲ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦϑον 
ἀκούσης 

ἀντέλεγεν ὃ Ζήνων, τοιούτῳ τινὶ λόγῳ χρώμενος 
ϑυν αν 3 , ΄ ΞΡ. 3 3 , εἴτ᾽ ἀπέδειξεν ὃ πρότερος εἰπών, οὐκ ἀκουστέον 

τοῦ δευτέρου λέγοντος, πέρας γὰρ ἔχει τὸ ξητού- 
μενον" εἴτ᾽ οὐκ ἀπέδειξεν" ὅμοιον γὰρ ὡς εἰ μηδ᾽ 
ὑπήκουσε κληϑεὶς ἢ ὑπακούσας ἐτερέτισεν" ἤτοι δ᾽ 

4 μαχόμενος αὑτῷ ΒΘηΒΘΙΘΥ 5 ἵ Κλεάνϑης] οἴ. ῬΘαγΒοα. 
Ρ. 801 12 ἐν τοῖς φανεῖσιν ἧ: ἐπὶ τοῖς ἐπιφανέσιν Ἰ1Ότῖ. 
ἐπὶ τοῖς φανεῖσιν ἨΪν26]188 601]. 5(οὉ. Ἐ-]. 5, 1, 683 (ΞΞ Ρ. 61, 11 
οα, ὙΥ Δομβυααίῃ.) 117 οἵ. Τιϑυΐβοῃ. 2 ρ. 759 28 ἤτοι δ᾽ 
ἀπέδειξεν ἢ οὐκ ἀπέδειξεν) 560] 510 ΠΌΘΌΠΘΥΙΒ 10. ἤτοι 
δ᾽] ἢ τοίνυν Ἦ 
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ἀπέδειξεν ἢ οὐκ ἀπέδειξεν, οὐκ ἀκουστέον ἄρα τοῦ Ε 

δευτέρου λέγοντος.᾽ τοῦτον δὲ τὸν λόγον ἐρωτήσας 
αὐτὸς ἀντέγραφε μὲν πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν 

ἔλυε δὲ σοφίσματα, καὶ τὴν διαλεκτικὴν ὡς τοῦτο 
6 ποιεῖν δυναμένην ἐκέλευε παραλαμβάνειν τοὺς μαϑη- 

τάς. καίτοι ἢ ἀπέδειξε Πλάτων ἢ οὐκ ἀπέδειξε τὰ 

ἐν τῇ Πολιτείᾳ, κατ᾽ οὐδέτερον δ᾽ ἦν ἀναγκαῖον 
ἀντιγράφειν ἀλλὰ πάντως περιττὸν καὶ μάταιον. τὸ 
δ᾽ αὐτὸ περὶ τῶν σοφισμάτων ἔστιν εἰπεῖν. 

1. 9. Ὁ Χρύσιππος οἴεται δεῖν τῶν λογικῶν πρῶ- 108 
τον ἀκροᾶσϑαι τοὺς νέους δεύτερον δὲ τῶν ἠϑικῶν 

μετὰ δὲ ταῦτα τῶν φυσικῶν, ὡσαύτως δὲ τούτοις 

τὸν περὶ ϑεῶν λόγον ἔσχατον παραλαμβάνειν. πολ- 
λαχοῦ δὲ τούτων ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένων, ἀρκέδει 

1. παραϑέσϑαι τὰ ἕν τῷ τετάρτῳ περὶ Βίων ἔχοντα 

κατὰ λέξιν οὕτω" πρῶτον μὲν οὖν δοκεῖ μοι κατὰ 

τὰ ὀρθῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα τρία γένη 

τῶν τοῦ φιλοσόφου ϑεωρημάτων εἶναι, τὰ μὲν 

λογικὰ τὰ δ᾽ ἠϑικὰ τὰ δὲ φυσικά" εἶτα τούτων 

20 δεῖν τάττεσϑαι πρῶτα μὲν τὰ λογικὰ δεύτερα δὲ 

τὰ ἠϑικὰ τρίτα δὲ τὰ φυσικά: τῶν δὲ φυσικῶν Β 
ἔσχατος εἶναι ὃ περὶ τῶν ϑεῶν λόγος" διὸ καὶ 
τελετὰς προσηγόρευσαν τὰς τούτου παραδύσδεις.᾽ 

ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον, ὃν ἔσχατόν φησι δεῖν 

925 τάττεσθαι, περὶ ϑεῶν, ἔϑει προτάττει καὶ προεκτί- 

ϑησι παντὸς ἠϑικοῦ ζητήματος" οὔτε γὰρ περὶ τελῶν 

κ᾿: : ἠγόρευσαν οἵ. Ῥ». 221, 18: τελετὴν 28 προσηγόρευσαν 
7 ὕ τὸν περὶ ϑεῶν Τὰ προσαγορευύμενον 2 
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οὔτε περὶ δικαιοσύνης οὔτε περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν 
οὔτε περὶ γάμου καὶ παιδοτροφίας οὔτε περὶ νόμου 
καὶ πολιτείας φαίνεται τὸ παράπαν φϑεγγόμενος, 

εἰ μή, καϑάπερ οἵ τὰ ψηφίσματα ταῖς πόλεσιν εἰσφέ- 

ροντες προγράφουσιν᾽ 4γαϑὴν Τύχην, οὕτω καὶ αὐτὸς 5 

Ο προγράψειε τὸν 4ία, τὴν Εἱμαρμένην, τὴν Πρόνοιαν, 
τὸ συνέχεσϑαι μιᾷ δυνάμει τὸν κόσμον ἕνα ὄντα 

καὶ πεπερασμένον. ὧν οὐδὲν ἔστι πεισϑῆναι μὴ 
διὰ βάϑους ἐγκραϑέντα τοῖς φυσικοῖς λόγοις. ἄκουε 

δ᾽ ἃ λέγει περὶ τούτων ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Θεῶν" τὸ 
“οὐ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν τῆς δικαιοσύνης ἄλλην ἀρχὴν 

οὐδ᾽ ἄλλην γένεσιν ἢ τὴν ἐκ τοῦ Ζίιὸς καὶ τὴν ἐκ 
τῆς κοινῆς φύσεως" ἐντεῦϑεν γὰρ δεῖ πᾶν τὸ τοιοῦ- 

τον τὴν ἀρχὴν ἔχειν, εἰ μέλλομέν τι ἐρεῖν περὶ 

ἀγαϑῶν καὶ κακῶν. πάλιν ἐν ταῖς Φυσικαῖς τὸ 

Θέσεσιν “οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως οὐδ᾽ οἰκειότερον 
ἐπελθεῖν ἐπὶ τὸν τῶν ἀγαϑῶν καὶ κακῶν λόγον 
οὐδ᾽ ἐπὶ τὰς ἀρετὰς οὐδ᾽ ἐπ᾽ εὐδαιμονίαν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἀπὸ τῆς κοινῆς φύσεως καὶ ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου 

Ὁ διοικήσεως. προελϑὼν δ᾽ αὖϑις" “δεῖ γὰρ τούτοις 90 
συνάψαι τὸν περὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν λόγον, οὐκ 
οὔσης ἄλλης ἀρχῆς αὐτῶν ἀμείνονος οὐδ᾽ ἀναφορᾶς, 
οὐδ᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεκεν τῆς φυσικῆς ϑεωρίας παρα- 

ληπτῆς οὔσης ἢ πρὸς τὴν περὶ ἀγαϑῶν ἢἣ κακῶν 

διάστασιν. γίγνεται τοίνυν ἅμα πρόσω καὶ ὀπέσω 36 
τῶν ἠϑικχῶν ὁ φυσικὸς λόγος κατὰ Χρύσιππον᾽ 

μᾶλλον δ᾽ ὅλως ἄπορος ἡ περιτροπὴ τῆς τάξεως, 

14. τι] ἔρωτι τηθϑὶ ἔονῦ. ργορύθι ἐρεῖν β 
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εἰ μετὰ ταῦτα τακτέον ἐκεῖνον, ὧν καταλαβεῖν οὐδὲν 

ἐκείνου χωρὶς ἔστιν" καὶ πρόδηλος ἣ μάχη τοῦ τὸν 
φυσικὸν λόγον ἀρχὴν μὲν εἶναι τοῦ περὶ ἀγαϑῶν 

χαὶ κακῶν τυϑεμένου, κελεύοντος δὲ μὴ πρότερον 
ἀλλ᾽ ὕστερον ἐκείνων παραδίδοσϑαι. εἰ δέ τις ἐρεῖ Ἐὶ 

γεγραφέναι τὸν Χρύσιππον ἐν τῷ περὶ “όγου Χρή- 

σεως. ὡς “οὐ χαϑάπαξ ἀφεχτέον ἐστὶ τῶν ἄλλων 

τῷ τὴν λογικὴν ἀναλαμβάνοντι πρώτην, ἀλλὰ κἀκεί- ῷ τὴν λογικὴ μβάνοντι πρώτην, ὰ κἀκεί 
, ᾿ τῇ μὰ - - ΑῚ 

νῶν μεταληπτέον κατὰ τὸ διδόμενον, ἀληϑῆ μὲν 

ἐρεῖ βεβαιώσει δὲ τὴν αἰτίαν᾽ μάχεται γὰρ πρὸς 
ἑαυτόν. ὅπου μὲν ἔσχατον τὸν περὶ ϑεῶν λόγον 
3 2 , Ἁ " ς Ἁ - 

ἀναλαμβάνειν κελεύων καὶ τελευταῖον, ὡς διὰ τοῦτο 

καὶ τελετὴν προσαγορευόμενον, ὅπου δὲ πάλιν ἐν 

πρώτοις ἅμα καὶ τούτου μεταληπτέον εἶναι λέγων'᾽ 

οἴχεται γὰρ ἡ τάξις, εἰ πάντων ἐν πᾶσι μεταλαμ- 

βάνειν δεήσει. τὸ δὲ μεῖξον, ὅτι τοῦ περὶ ἀγαϑῶν 

καὶ κακῶν λόγου τὸν περὶ ϑεῶν ἀρχὴν πεποιημένος 

οὐκ ἀπὸ τούτου κελεύει τὸν ἠϑιχὸν ἀρξαμένους 
ἀναλαμβάνειν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ἀναλαμβάνοντας τούτου 

μεταλαμβάνειν κατὰ τὸ διδόμενον, εἶτα μεταβαίνειν 

ἐπὶ τοῦτον ἀπ᾽ ἐκείνων. οὗ χωρὶς οὐδεμίαν ἀρχὴν 
; », 2. 47 Ὺ 3 , ἐπ᾽ ἐκεῖνον οὐδ᾽ ἔφοδον εἶναί φησι. 

10. Τὸ πρὸς τἀναντία διαλέγεσθαι καϑόλου 
μὲν οὔ φησιν ἀποδοκιμάξειν, χρῆσϑαι δὲ τούτῳ 
παραινεῖ, μετ᾽ εὐλαβείας ὥσπερ ἐν τοῖς δικαστηρίοις, 

Ε 

μὴ μετὰ συνηγορίας ἀλλὰ διαλύοντας αὐτῶν τὸ 1086 

δ ἐκείνων) ἐκείνου ἢ, Μα]ΐ ἐκεῖνον 8.0, τὸν φυσικὸν 
λόγον 28 τἀναντία ἕ: τὰ ἐναντία 
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πιϑανόν" ᾿ τοῖς μὲν γὰρ ἐποχὴν ἄγουσι περὶ πάντων 

ἐπιβάλλει᾽ φησί 'τοῦτο ποιεῖν καὶ συνεργόν ἔστι 

πρὸς ὃ βούλονται" τοῖς δ᾽ ἐπιστήμην ἐνεργαζομένοις 

χκαϑ' ἣν ὁμολογουμένως βιωσόμεϑα, τἀναντία στοι- 
χειοῦν καὶ καταστοιχίξειν τοὺς εἰσαγομένους ἀπ᾽ 5 

ἀρχῆς μέχρι τέλους" ἐφ᾽ ὧν καιρός ἐστι μνησθῆναι 

χαὶ τῶν ἐναντίων λόγων, διαλύοντας αὐτῶν τὸ 

πιϑανόν, καϑάπερ καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις" ταυτὶ 
γὰρ αὐταῖς λέξεσιν εἴρηκεν. ὅτι μὲν οὖν ἄτοπός 
ἐστι τοὺς φιλοσόφους τὸν ἐναντίον λόγον οἰόμενος τ0 

δεῖν τιϑέναι, μὴ μετὰ συνηγορίας ἀλλ᾽ ὁμοίως τοῖς 

δικολόγοις καχοῦντας. ὥσπερ οὐ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν 

ἀλλὰ περὶ νίκης ἀγωνιζομένους, εἴρηται πρὸς αὐτὸν 

δι’ ἑτέρων. ὅτι δ᾽ αὐτὸς οὐκ ἐν ὀλίγοις ἀλλὰ 

πολλαχοῦ τοὺς ἐναντίους οἷς δοχιμάξει λόγους τ 

κατεσκεύαχεν ἐρρωμένως καὶ μετὰ σπουδῆς καὶ 

φιλοτιμίας τοσαύτης. ὥστε μὴ παντὸς εἶναι κατα- 
μαϑεῖν τὸ ἀρέσκον αὐτῷ, αὐτοὶ δήπου λέγουσι, τὴν 
δεινότητα ϑαυμάζοντες τἀνδρός" καὶ τὸν Καρνεάδην 

οὐδὲν οἰόμενοι λέγειν ἴδιον, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἐπεχείρησε 30 
Χρύσιππος εἰς τοὐναντίον, ὁρμώμενον ἐπιτίϑεσϑαι 

τοῖς λόγοις αὐτοῦ χαὶ πολλάκις παραφϑέγγεσϑαι 

ἑδαιμόνιε, φϑίσει σὲ τὸ σὸν μένος.᾽ ὡς μεγάλας 
ἀφορμὰς καϑ' ἑαυτοῦ διδόντα τοῖς κινεῖν τὰ δόγματα 

καὶ διαβάλλειν βουλομένοις. ἐπὶ δὲ τοῖς κατὰ 30 

4 τἀναντία] τὰ ἀναγκαῖα ὙὟ. ΑἸΠ 4116. Ἐογῦ. ΒΟΙῚΡ. 
τἀναντία (80. ποιεῖν), στοιχειοῦν καὶ καταστοιχίζειν, αὖ στοιχ. 
καὶ καταστοιχίξζειν ἃρροδιύϊο 50 δᾶ τἀναντία 14 ὀλίγοις 
Μ: λόγοις 18 ἀρέσκον] δα. αὐτῷ αὶ 19 ἔ: τοῦ ἀνδρός 
28 οἵ, ομι. Ζ 407 
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’ ) "»" δ - Ἁ 

ΖΣυνηϑείας ἐκδοθϑεῖσιν οὕτω χκομῶσι καὶ μεγαληγο- 

ροῦσιν, ὥστε τοὺς πάντων ὁμοῦ τῶν ᾿Δκχαδημαϊκῶν 

λόγους εἰς ταὐτὸ συμφορηϑέντας οὐκ ἀξίους εἶναι 

παραβαλεῖν οἷς Χρύσιππος ἔγραψεν εἰς διαβολὴν 

τῶν αἰσϑήσεων. καὶ τοῦτο μὲν ἀπειρίας τῶν 

λεγόντων ἢ φιλαυτίας σημεῖόν ἐστιν᾽ ἐκεῖνο δ᾽ 

ἀληϑές, ὅτι βουληϑεὶς αὖϑις συνειπεῖν τῇ ΖΣυνη- 

ϑείᾳ καὶ ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐνδεέστερος γέγονεν ἑαυτοῦ 

χαὶ τὸ σύνταγμα τοῦ συντάγματος μαλακώτερον. 
-- 7 δὲν Ὁ - , ΄ Χ 5. ὥστ᾽ αὐτὸν ἑἕαυτῷ μάχεσϑαι, κελεύοντα μὲν ἀεὶ 

3 Ἷ Ἁ Ἃ , 3 Ἁ 2 2 

τἀναντία μὴ μετὰ συνηγορίας ἀλλὰ μετ᾽ ἐνδείξεως 

τοῦ ὅτι ψευδῆ ἐστι παρατίϑεσϑαι, τῶν δ᾽ ἑαυτοῦ 
δογμάτων κατήγορον ὄντα δεινότερον ἢ συνήγορον, 

καὶ φυλάττεσϑαι μὲν ἑτέροις παραινοῦντα τοὺς εἰς 
τἀναντία λόγους ὡς περισπῶντας τὴν κατάληψιν, 

αὐτὸν δὲ τῶν βεβαιούντων τὴν κατάληψιν λόγων 

φιλοτιμότερον συντιϑέντα τοὺς ἀναιροῦντας. καίτοι 

ὅτι τοῦτ᾽ αὐτὸς φοβεῖται, σαφῶς ὑποδείκνυσιν ἐν 
- Τὰ ΄ - , ς ΕῚ ΄ "“ 

τῷ τετάρτῳ περὶ Βίων, ταῦτα γράφων “οὐχ ὡς ἔτυχε 

δ᾽ οὐδὲ τοὺς ἐναντίους ὑποδεκτέον λόγους οὐδὲ 

προσετέα τἀναντία πιϑανὰ ἀλλ᾽ εὐλαβουμένους μὴ 
χαὶ περισπασϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν τὰς καταλήψεις 
3 - » - ͵ Ρ - μ᾿ 3 - ἤ ἀφῶσιν, οὔτε τῶν λύσεων ἱχανῶς ἂν ἀκοῦσαι δυνά- 

μενοι καταλαμβάνοντές τ᾽ εὐαποσείστως" ἐπεὶ καὶ 

οἱ τὴν συνήϑειαν καταλαμβάνοντες καὶ τὰ αἰσϑητὰ 

11 "; τὰ ἐναντία ἴν. μὴ] μὴ μέντοι Ἀ 18 ὅτι} 
αὐτὸ ὅτι Ῥα]. ἀπᾶρ [οτὺ. αὐτὸς ὅτι τοῦτ᾽ αὐτὸ ἰὉ. αὐτὸς 
Μ: αὐτὸ 21 προσετέα ΝΥ: πρὸς ῶ8 οὔτε Κι: οὐδὲ 
ῶῦ τὰ αἰσϑητὰ καὶ] ἀ61]. ΟἸΘΒεμ8 

"ἢ 
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᾿ καὶ τἄλλα ἐκ τῶν αἰσϑήσεων ῥαδίως προΐενται 

ταῦτα, καὶ ὑπὸ τῶν Μεγαρικῶν ἐρωτημάτων περισπώ- 

μενοι χαὶ ὑπ᾽ ἄλλων πλειόνων καὶ δυναμικωτέρων 
ἐρωτημάτων.᾽ ἡδέως ἂν οὖν πυϑοίμην τῶν Στωικῶν, 

ΒΕ εἰ τὰ Μεγαρικὰ ἐρωτήματα δυναμικώτερα νομίζουσιν ὃ 

εἶναι τῶν ὑπὸ Χρυσίππου κατὰ τῆς Συνηϑείας ἐν 
δξ βιβλίοις γεγραμμένων. ἢ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῦ 
Χρυσίππου δεῖ πυνθάνεσϑαι. σκόπει γὰρ οἷα περὶ 
τοῦ Μεγαρικοῦ λόγου γέγραφεν ἐν τῷ περὶ 4όγου 

Χρήσεως οὗτος “οἷόν τι συμβέβηκε καὶ ἐπὶ τοῦ τὸ 
Στίλπωνος λόγου καὶ Μενεδήμου: σφόδρα γὰρ ἐπὶ 
σοφία γενομένων αὐτῶν ἐνδόξων, νῦν εἰς ὄνειδος 

αὐτῶν ὃ λόγος περιτέτραπται. ὡς τὸ μὲν παχυτέρων 
1087 τὸ δ᾽ ἐχφανῶς σοφιζομένων. εἶτα τούτους μέν, ὦ 

βέλτιστε. τοὺς λόγους, ὧν καταγελᾷς καὶ καλεῖς 15 

ὀνείδη τῶν ἐρωτώντων ὡς ἐμφανῆ τὴν κακίαν 

ἔχοντας, ὕμως δέδιας μή τινας περισπάσωσιν ἀπὸ 

τῆς καταλήψεως" αὐτὸς δὲ τοσαῦτα βιβλία γράφων 
κατὰ τῆς Συνηϑείας, οἷς, εἴ τι ἀνεῦρες, προσέϑηκας, 

ὑπερβαλέσϑαι φιλοτιμούμενος τὸν᾿ “ρχεσίλαον, οὐδένα 530 
τῶν ἐντυγχανόντων ἐπιταράξειν προσεδόκησας; οὐδὲ 
γὰρ ψιλοῖς χρῆται τοῖς κατὰ τῆς Συνηϑείας ἐπιχει- 

ρήμασιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν δίκῃ μετὰ πάϑους τινὸς 
Β συνεπιπάσχων, μωρολογεῖν τε πολλάκις λέγει καὶ 

κενοκοπεῖν. ἵνα τοίνυν μηδ᾽ ἀντίρρησιν ἀπολίπῃ 25 

1. Ἔ; τὰ ἄλλα 10 οὕτως ὃ 18 τὸ μὲν -- τὸ δ᾽ Υ: 
τῶν μὲν -- τῶν δὲ 10. παχύτερον τηρὶ 14 εἶτα Ἐ-: ἔργα , 
19 εἴ τι ἀνεῦρες ΤΌΣΘΡαΒ: τινὰ νεῦρα δὰ τε ἀνεῦρες 
24 λέγει) δαᾷ. τοὺς ἄλλους 



Ε] 

10 

15 

Θ 

20 

θῈ 5ΤΟΙΟΟΒΌΜ ΒΕΡΌΘΝΑΝΤΗΞΒ. 220 

τοῦ τἀναντία λέγειν. ἐν μὲν ταῖς Φυσικαῖς Θέσεσι 

ταῦτα γέγραφεν “ἔσται δὲ “καὶ καταλαμβάνοντάς τι 

πρὸς τἀναντία ἐπιχειρεῖν. τὴν ἐνοῦσαν. συνηγορίαν 
ποιουμένους᾽ ποτὲ δ᾽ οὐδέτερον καταλαμβάνοντας 
εἰς ἑκάτερον τὰ ὄντα λέγειν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῆς 
τοῦ “όγου Χρήσεως εἰπών. ὡς οὐ δεῖ τῇ τοῦ λόγου 

δυνάμει πρὸς τὰ μὴ ἐπιβάλλοντα χρῆσϑαι καϑάπερ 

οὐδ᾽ ὅπλοις. ταῦτ᾽ ἐπείρηκε πρὸς μὲν γὰρ τὴν 
τῶν ἀληϑῶν εὕρεσιν δεῖ χρῆσϑαι αὐτῇ καὶ πρὸς 
τὴν τούτων συγγένειαν, εἰς τἀναντία δ᾽ οὔ, πολλῶν 

ποιούντων τοῦτο᾽᾽ πολλοὺς λέγων ἴσως τοὺς ἐπέ- 

χοντας. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν οὐδέτερον καταλαμβά- 

νοντὲς εἰς ἑκάτερον ἐπιχειροῦσιν" ὡς εἴ τι καταληπτόν 

ἐστιν οὕτως ἂν μόνως ἢ μάλιστα κατάληψιν ἑαυτῆς 

τὴν ἀλήϑειαν παρέχουσαν. σὺ δ᾽ ὃ κατηγορῶν 
ἐκείνων αὐτός τε τἀναντία γράφων οἷς κατα- 

λαμβάνεις περὶ τῆς Συνηϑείας ἑτέρους τε τοῦτο 

ποιεῖν μετὰ συνηγορίας ἀποτρεπόμενος, ἐν ἀχρήστοις 

καὶ βλαβεροῖς ὁμολογεῖς τῇ τοῦ λόγου δυνάμει 

χρώμενος ὑπὸ φιλοτιμίας νεανιεύεσϑαι. 

11. ᾿ Τὸ χατόρϑωμά φασι νόμου πρόσταγμα εἶναι. 
τὸ δ᾽ ἁμάρτημα νόμου ἀπαγόρευμα, διὸ τὸν νόμον 

πολλὰ τοῖς φαύλοις ἀπαγορεύειν προστάττειν δὲ 
μηδέν: οὐ γὰρ δύνανται κατορϑοῦν.᾽ καὶ τίς οὐκ 
οἷδεν ὅτι τῷ μὴ δυναμένῳ κατορϑοῦν ἀδύνατόν 

10 συγγένειαν) συνέχειαν ΜδανΊρΊα5, ΠΟῚ ΟΡ ΙΒ 11 λέ- 
γῶν ἥ: δὲ λέγων Ἰιθγὶ οχ αἰ τορταρμΐα 18 εἴ τι Μ: ἔστι 
18 ἀποτρεπόμενος Μ: προτρεπόμενος 34 χατορϑοῦν]) οχ- 
ΟἸα1886 οὐδὲν δὲ τοῖς σοφοῖς ἀπαγορεύειν, οὐ γὰρ δύνανται 
ἁμαρτάνειν (Ἰηα]ῖπι μὴ, αὖ μὴ οὐ, κατορϑοῦν) τιοπθὶ ΟΥ̓ 

ῬΙαίδτον! Μογαα, ΥΟ], ΥἹ, 1ὅ 

[ε 
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ἐστι μὴ ἁμαρτάνειν; αὐτὸν οὖν αὑτῷ μαχόμενον 

ποιοῦσι τὸν νόμον, προστάττοντα μὲν ἃ ποιεῖν ἀδυνα- 

τοῦσιν ἀπαγορεύοντα δ᾽ ὧν ἀπέχεσϑαι μὴ δύνανται" 
ὃ γὰρ μὴ δυνάμενος σωφρονεῖν ἄνθρωπος οὐ δύναται 

ὴ ἀκολασταίνειν, καὶ ὁ μὴ δυνάμενος φρονεῖν οὐ 
δύναται μὴ ἀφραίνειν. αὐτοί γὲ μὴν λέγουσι τοὺς 

ἀπαγορεύοντας ἄλλο μὲν λέγειν ἄλλο δ᾽ ἀπαγορεύειν 

ἄλλο δὲ προστάσσειν" ὃ γὰρ λέγων ᾿μὴ κλέψῃς λέγει 

μὲν αὐτὸ τοῦτο ἱμὴ κλέψῃςο᾽. ἀπαγορεύει δὲ κλέπτειν, 

προστάσσει δὲ μὴ κλέπτειν" οὐδὲν οὖν ἀπαγορεύσει 
τοῖς φαύλοις ὃ νόμος, εἴ γε μὴ προστάξει τι. καὶ 

τὸν ἰατρὺν τῷ μαϑητῇ προστάσσειν λέγουσι τεμεῖν 

καὶ χαῦσαι. κατὰ παράλειψιν τοῦ εὐχαίρως καὶ 
μετρίως" καὶ τὸν μουσικὸν λυρίσαι καὶ σαι, κατὰ 

παράλειψιν τοῦ ἐμμελῶς καὶ συμφώνως" διὸ τοὺς 

ταῦτα ποιήσαντας ἀτέχνως καὶ κακῶς κολάξουσιν" ὡς 

προσετάχϑη γὰρ ὀρϑῶς, οἵ δ᾽ ὀρϑῶς οὐκ ἐποίησαν. 

οὐκοῦν χαὶ ὃ σοφὸς τῷ ϑεράποντι προστάσσων 

εἰπεῖν τι καὶ πρᾶξαι, κἂν μὴ εὐκαίρως τοῦτο πράξῃ 
μηδ᾽ ὡς δεῖ κολάζων, δῆλός ἐστι κατόρϑωμα προσ- 

τάσσων οὐ μέσον" εἰ δὲ μέσα προστάσσουσιν οἵ 
σοφοὶ τοῖρ φαύλοις, τί κωλύει καὶ τὰ τοῦ νόμου 

προστάγματα τοιαῦτ᾽ εἶναι; καὶ μὴν ἡ δρμή, κατά 
γ᾽ αὐτόν, τἀνθρώπου λόγος ἐστὶ προσταλτικὺς 

9 κλέπτειν προστάσσει δὲ Μ 11 εἴ γε μὴ Ὑ': εἰ δὲ μὴ 
10. προστάξει τι ΜαανΙρΊαΒ: προστάξει. ἔτε δῦ προστάξειέ τι 
10 ὡς] βυρδγοβῦ αὖ νἱᾶ. ἀ6 60 αὐοᾶ ξαϊδδοῦ δεινῶς 1. 6. κολά- 
ζουσίιν δε)ινῶς; αὐᾶγθ μοῖρ ἀ6]θνὶ οὐτὰ Νὴ 19 τι καὶ) 
τι ἢ καὶ ἢ. Μα)]ὶπι τι ἣ 20 μέσον προστάττων οὐ κατόρ- 
ϑώμα Μαανιριυβ 21 μέσα] μέγα τ} 24 "ἢ; τοῦ ἀνϑρώπου 

10 

20 
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αὐτῷ τοῦ ποιεῖν. ὡς ἐν τῷ περὶ Νόμου γέγραφεν. 

οὐχοῦν χαὶ ἡ ἀφορμὴ λόγος ἀπαγορευτικός, καὶ ἡ 
ἔχκλισις εὔλογος ἔκκλισις" χαὶ ἣ εὐλάβεια τοίνυν 1038 

λόγος ἐστὶν ἀπαγορευτικὸς τῷ σοφῷ᾽ τὸ γὰρ εὐλα- 

βεῖσϑαι σοφῶν ἴδιον οὐ φαύλων ἐστίν. εἰ μὲν οὖν 
ἕτερόν ἐστιν ὁ τοῦ σοφοῦ λόγος καὶ ἕτερον ὃ νόμος, 
μαχόμενον τῷ νόμῳ λόγον οἱ σοφοὶ τὴν εὐλάβειαν 

ἔχουσιν" εἰ δ᾽ οὐκ ἄλλο τι νόμος ἐστὶν ἢ ὃ τοῦ 
σοφοῦ λόγος. εὕρηται νόμος ἀπαγορευτικὸς τοῖς 

σοφοῖς τοῦ ποιεῖν ἃ εὐλαβοῦνται. 

12. Τοῖς φαύλοις οὐδὲν εἶναι χρήσιμον ὁ Χρύ- 

δσιππός φησιν οὐδ᾽ ἔχειν χρείαν τὸν φαῦλον οὐδενὸς 

οὐδὲ δεῖσθαι. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 
Κατορϑωμάτων αὖϑις λέγει καὶ τὴν εὐχρηστίαν καὶ 

τὴν χάριν εἰς τὰ μέσα διατείνειν. ὧν οὐδέν ἐστι 

χρήσιμον κατ᾽ αὐτούς. καὶ μὴν οὐδ᾽ οἰκεῖον οὐδ᾽ 
ἁρμόττον οὐδὲν εἶναι τῷ φαύλῳ φησὶν ἐν τούτοις 
ἱχατὰ ταὐτὰ δὲ τῷ μὲν ἀστείῳ ἀλλότριον οὐδὲν τῷ 
δὲ φαύλῳ οἰκεῖον οὐδέν ἐστιν" ἐπειδὴ τὸ μὲν ἀγαϑὸν 
τὸ δὲ χακόν ἐστιν αὐτῶν. πῶς οὖν ἀποκναίει πάλιν 

ἐν παντὶ βιβλίῳ φυσικῷ καὶ ἠϑικῷ νὴ 4΄α γράφων 

ὡς “οἰχειούμεϑα πρὸς αὑτοὺς εὐϑὺς γενόμενοι καὶ 

τὰ μέρη καὶ τὰ ἔχγονα τὰ ἑαυτῶν; ἐν δὲ τῷ πρώτῳ 

περὶ 4ικαιοσύνης “καὶ τὰ ϑηρία φησὶ συμμέτρως 

τῇ χρείᾳ τῶν ἐκγόνων ὠκειῶσϑαι πρὸς αὐτά, πλὴν 

8 ΤΟχθΡῦαβ: ἔγκλισις --- ἔγκλισις. Τιοούτη ὙΥ οοΥν, ἤυποὸ 
π᾿ τηοάτιπι: ἔκκλισις καὶ ἡ εὐλάβεια τοίνυν, εὔλογος οὖσα 
ἔκκλισις, λόγος ἐστὶ προσταχτικὺς 21 νὴ Δία Ἐν: ἰδία 
Ὁ αὑτοὺς Ἂν αὐτοὺς 

158 
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τῶν ἰχϑύων: αὐτὰ γὰρ τὰ κυήματα τρέφεται δι᾽ 

αὑτῶν. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ αἴσϑησίς ἐστιν οἷς μηϑὲν αἰσϑητὸν 

οὔτ᾽ οἰκείωσις οἷς μηδὲν οἰκεῖον" ἡ γὰρ οἰκείωσις 

αἴσϑησις ἔοικε τοῦ οἰκείου καὶ ἀντίληψις εἶναι. 

18. Καὶ τὸ δόγμα τοῦτο τοῖς κυριωτάτοις ἕἑπό- 

μενόν ἐστι, χαὶ Χρύσιππος, εἰ καὶ πολλὰ πρὸς τοὐ- 

ναντίον γέγραφε. δῆλός ἐστι προστυϑέμενος τῷ μήτε 

κακίαν κακίας ἢ ἁμαρτίαν ἁμαρτίας ὑπερέχουσαν 

εἶναι μήτ᾽ ἀρετὴν ἀρετῆς ἢ κατόρϑωσιν κατορϑώσεως᾽" 

ὅς γέ φησιν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Φύσεως “ὥσπερ τῷ 
Ὁ “Ζιὶ προσήκει σεμνύνεσϑαι ἐπ᾽ αὐτῷ τε καὶ τῷ βίῳ 

Ἐ 
[Ὁ 

καὶ μέγα φρονεῖν καί, εἰ δεῖ οὕτως εἰπεῖν, ὑψαυ- 
χενεῖν καὶ κομᾶν καὶ μεγαληγορεῖν, ἀξίως βιοῦντι 

μεγαληγορίας" οὕτω τοῖς ἀγαϑοῖς πᾶσι ταῦτα προῦσ- 
᾿ ᾿] 3 Νὴ , ς ᾿ - ΄ 9 “"} " 

ἥκει, κατ οὐϑὲν προεχομένοις ὑπὸ τοῦ “Ζ΄ιός. αλλ 
3 ΄ ῇ 2 -» , Ἃ. . ΄ ᾿Ὶ 

αὐτός γὲ πάλιν ἕν τῷ τρίτῳ περὶ Ζ΄᾽καιοσύνης φησὶν 

ὅτι τὴν δικαιοσύνην ἀναιροῦσιν οἱ τέλος ὑποτιϑέ- 

μενοι τὴν ἡδονήν, οἱ δὲ μόνον ἀγαϑὸν εἶναι λέγοντες 
οὐκ ἀναιροῦσιν" ἔστι δὲ ταυτὶ τὰ κατὰ λέξυν ᾿τάχα 

Ἁ 3 “ 3 - 3 , ΤᾺ Ἁ 7 

γὰρ ἀγαϑοῦ αὐτῆς ἀπολειπομένης τέλους δὲ μή, 

τῶν δὲ δι᾽ αὑτῶν αἱρετῶν ὄντος καὶ τοῦ καλοῦ, 
σῴζοιμεν ἂν τὴν δικαιοσύνην. μεῖζον ἀγαϑὸν ἀπο- 

λιπόντες τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον τῆς ἡδονῆς. ἀλλ᾽ 
εἴπερ μόνον τὸ καλὸν ἀγαϑόν ἐστιν, ἁμαρτάνει μὲν 

ὁ τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν ἀποφαίνων. ἧττον δ᾽ ἁμαρτάνει 
τοῦ χαὶ τέλος αὐτὴν ποιοῦντος" ἀναιρεῖ γὰρ οὗτος 

2 Ἡ: αὐτῶν 10 ὅς γε ΝΜ: ὥς γε 11 ἐπ᾿ αὐτῷ] 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ Μ 821 ὄντος) ὄντως ρτδρξονῦ Μδᾶνίοίαβ μἷο δὖ 
ν. 10404, αὖ δυδϊαΐον τέλους ἀπολειπομένων 
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τὴν δικαιοσύνην ἐκεῖνος δὲ σῴξει" καὶ κατὰ τοῦτον 
ἡ κοινωνία φροῦδός ἐστι καὶ ἀπόλωλεν. ὁ δὲ χρη- 
στότητι χαὶ φιλανϑρωπίᾳ χώραν δίδωσιν. ἔτι τὸ 
μὲν λέγειν αὐτὸν ἐν τῷ περὶ τοῦ Ζ4ιός ᾿“αὔξεσϑαι 

ὁ τὰς ἀρετὰς καὶ διαβαίνειν ἀφίημι μὴ δόξω τῶν 

ὀνομάτων ἐπιλαμβάνεσϑαι, καίτοι πικρῶς ἐν τῷ 

γένει τούτῳ καὶ Πλάτωνα καὶ τοὺς ἄλλους τοῦ 

Χρυσίππου δάκνοντος. ἐπαινεῖν δὲ μὴ πᾶν τὸ πραττό- Ε 
μενον κατ᾽ ἀρετὴν κελεύων ἐμφαίνει τινὰ τῶν κατορϑω- 

τὸ μάτων διαφοράν' λέγει δ᾽ οὕτως ἐν τῷ περὶ τοῦ 

Διός “ἔργων γὰρ κατὰ τὰς ἀρετὰς ὄντων οἰκεῖον 

ἐστὶ τὰ προενεχϑέντα καὶ τούτων. οἷον ἀνδρείως 

τὸν δάχτυλον ἐκτεῖναι καὶ ἐγκρατῶς ἀποσχέσϑαι 

δυσθανατώσης γραὸς καὶ ἀπροπτώτως ἀκοῦσαι τοῦ 

ιτότὰ τρία τέσσαρα μὴ εἶναι τελέως" τίν᾽ ἐμφαίνει 
ψυχρίαν ὁ διὰ τῶν τοιούτων ἐπαινεῖν τινας ἐγχειρῶν 

καὶ ἐγκωμιάξειν᾽ ὅμοια δ᾽ εἴρηται τούτοις ἐν τῷ 1039 
τρίτῳ περὶ Θεῶν᾽ “ἔτι γὰρ οἶμαι φησί ἱτοὺς ἐπαίνους 

ἀλλοτριώσεσθϑαι κατὰ τὰ τοιαῦτα τῶν συμβαινόντων 

80 ἀπ᾿ ἀρετῆς. οἷον δυσϑανατώσης γραὺς ἀποσχέσϑαι 

καὶ καρτερῶς ὑπομεῖναι μυίας δηγμόν. τίν᾽ οὖν 

οὗτος ἄλλον κατήγορον περιμένει τῶν αὑτοῦ δογμά- 

τῶν; εἰ γὰρ ψυχρός ἐστιν ὃ ταῦτ᾽ ἐπαινῶν, πολλῷ 

δήπου ψυχρότερος ὁ τούτων ἕχαστον χατόρϑωμα 

5 καὶ μέγα καὶ μέγιστον εἶναι τιϑέμενος" εἰ γὰρ ἴσον το σι 

2 ὁ δὲ Ὗἡ οὐ Ῥα]. (υπᾶθ 181} ϑηοίαύατα): ὃ δὴ 
11 οἰκεῖον ἐστὶ! οἰχείων, ἔστι  ϑ8ϑοᾷ Ἰοοιβ ποπᾶμπτῃ οϑὺ 
Ῥθυβαηαῦιθ, Εουῦ, οουτσοπύμτι: ὄντων οἰκείων, οἷ᾽ ἐστὶ τὰ 
προενεχϑέντα, καὶ τοιούτων, οἷον 1ὅ μὴ εἶναι, τελέως 
τίνα Τὶ 2324 ἕκαστον Μ: ἕκαστον ἂν 
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ἐστὶ ἜΣ τὸ ἀνδρείως δῆγμα μυίας ἐνεγκεῖν καὶ τὸ 

σωφρόνως ἀποσχέσϑαι τῆς γραός, οὐδὲν οἶμαι 
διαφέρει τὸν σπουδαῖον ἀπὸ τούτων ἢ ἀπ᾽ ἐκείνων 
ἐπαινεῖσϑαι. ἔτι τοίνυν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Φιλίας 
διδάσκων ὡς οὐκ ἐπὶ πᾶσι δεῖ τοῖς ἁμαρτήμασι τὰς 

φιλίας διαλύεσθαι. ταύταις κέχρηται ταῖς λέξεσι 

ἱπροσήκει γὰρ τὰ μὲν ὅλως παραπέμπεσϑαι τὰ δὲ 
μικρᾶς ἐπιστροφῆς τυγχάνειν, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ μεῖζον 
τὰ δ᾽ ὅλως διαλύσεως ἀξιοῦσϑαι. ὃ δὲ τούτου 

μεῖξόν ἐστιν, ἐν ταὐτῷ φησιν ὅτι ἱτοῖς μὲν ἐπὶ 

πλεῖον τοῖς δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον συμβαλοῦμεν, ὥστε τοὺς 
μὲν μᾶλλον τοὺς δ᾽ ἧττον φίλους εἶναι" ἐπὶ πολὺ 
δὲ τῆς τοιαύτης παραλλαγῆς γενομένης. οἱ μὲν 
τοσαύτης οἵ δὲ τοσαύτης γίγνονται φιλίας ἄξιοι" καὶ 
οἵ μὲν ἐπὶ τοσοῦτον οἵ δὲ ἐπὶ τοσοῦτον πίστεως 
καὶ τῶν ὁμοίων καταξιωϑήσονται. τί γὰρ ἄλλο 

πεποίηκεν ἐν τούτοις ἢ καὶ τούτων μεγάλας διαφορὰς 

ἀπολέλοιπε; καὶ μὴν ἐν τῷ περὶ Καλοῦ, πρὸς ἀπό- 
δειξιν τοῦ μόνον τὸ καλὸν ἀγαϑὺν εἶναι, τοιούτοις 
λόγοις χέχρηται 'ιτἀγαϑὸν αἵρετόν, τὸ δ᾽ αἱρετὸν 

ἀρεστόν, τὸ δ᾽ ἀρεστὸν ἐπαινετόν, τὸ δ᾽ ἐπαινετὸν 
καλόν" καὶ πάλιν ᾿τἀγαϑὸν χαρτόν, τὸ δὲ χαρτὸν 

1 180. Ροδὺ ἐστὶ δἰσνιανὶ, απδτη ΒΌΡΡ]ο πάθη ραῦΐο ἴα: εἶ 
γὰρ ἴσον ἐσ ΤΊ τῷ μεγίστῳ κατορϑώμα] ΠἹ τὸ ἀνδρείως οοϑξ. 
Μδανιριαβ Βαρρὶθυνιὺ ἤὰποὸ ἴῃ τποάππι: εἰ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ 
ἀνδρείως ὑπὲρ πατρίδος μαχόμενον τρωϑῆναι καὶ τὸ ἀνδρείως 
δῆγμα μυίας ἐνεγκεῖν καὶ τὸ σωφρόνως καλῆς νεάνιδος καὶ 
τὸ σωφρόνως ἀποσχέσϑαι τῆς γραός ῬγοΟΌΔὈΙΠΙΓΟΥ 
οςς 9 ὅλως] ὅμως Ὗ 10 ἢ: τῷ αὐτῷ 18 δὲ] 46]. ἢ 
10. ὙΥ : γινομένης 14 τοσαύτης ῬΥΪὰ5 Μ: τοιαύτης 15 οἵ 
δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον Μ 20. 22 τἀγαϑὸν Ἔ: τὸ ἀγαϑὸν 
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σεμνόν, τὸ δὲ σεμνὸν καλόν. οὗτοι δ᾽ οἵ λόγοι 
μάχονται πρὸς ἐκεῖνον" εἴτε γὰρ πᾶν ἀγαϑὸν ἐπαι- 
νετόν ἔστι, καὶ τὸ σωφρόνως ἀποσχέσϑαι τῆς γραὸς 
ἐπαινετὸν ἂν εἴη" ἢ πᾶν ἀγαϑὸν οὔτε σεμνὸν οὔτε 
χαρτόν, ἀλλ᾽ οἴχεται ὁ λόγος. πῶς γὰρ οἷόν τε τὸ 
μὲν ἄλλους ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐπαινεῖν ψυχρὸν εἶναι, 

τὸ δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χαίρειν καὶ σεμνύ- 
νεῦσϑαι μὴ καταγέλαστον ; 

14. Πολλαχοῦ μὲν οὖν τοιοῦτός ἐστιν᾽ ἐν δὲ 
ταῖς πρὸς ἑτέρους ἀντιλογίαις ἥκιστα φροντίζει τοῦ 

μηδὲν εἰπεῖν ἐναντίον ἑαυτῷ καὶ διάφωνον. ἐν 
γοῦν τοῖς περὶ τοῦ Προτρέπεσϑαι τοῦ Πλάτωνος 

ἐπιλαμβανόμενος, λέγοντος ὅτι τῷ μηδὲ μαϑόντι 

μηδ᾽ ἐπισταμένῳ ζῆν λυσιτελεῖ μὴ ζῆν, ταῦτ᾽ εἴρηκε 
κατὰ λέξιν “ὃ γὰρ τοιοῦτος λόγος καὶ ἑαυτῷ μάχεται 
καὶ ἥκιστ᾽ ἐστὶ προτρεπτιχός. πρῶτον γὰρ παρα- 
δεικνύων ὅτι κράτιστον ἡμῖν ἐστι τὸ μὴ ζῆν καὶ 

τρόπον τινὰ ἀποϑνήσκειν ἀξιῶν, πρὸς ἕτερά τινα 

μᾶλλον ἡμᾶς προύτρεψεν ἢ τὸ φιλοσοφεῖν" οὐ γὰρ 

ἔστι μὴ ζῶντα φιλοσοφεῖν οὐδὲ μὴ πολὺν χρόνον 

ἐπιζήσαντα κακῶς καὶ ῥδαϑύμως φρόνιμον γενέσϑαι." 

καὶ προελϑὼν δέ φησιν ὅτι καὶ τοῖς φαύλοις καϑήκει 
μένειν ἐν τῷ ζῆν"᾽ εἶτα κατὰ λέξιν πρῶτον γὰρ 

ἡ ἀρετὴ ψιλῶς οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ ζῆν ἡμᾶς, οὕτω 
δ᾽ οὐδ᾽ ἡἣ κακία οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ δεῖν ἡμᾶς 
ἀπιέναι. καὶ μὴν οὐχ ἕτερα δεῖ βιβλία διειλῆσαι, 
τοῦ Χρυσίππου τὴν πρὺς αὑτὸν ἐνδεικνυμένους 

4 ὴ Μ ὃ πῶς Ὗ: ἴσως 9 οὖν ἊὟ 132 Πλάτωνος 
--- λέγοντος] ἀοΥρ. Ρ. ὅ192 Ὁ 

5: 
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, Ὁ , ἃ Ἁ -ΡῬ 3 

μάχην" ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τούτοις ποτὲ μὲν τοῦ ἄντι- 
σϑένους ἐπαινῶν φαίνεται τὸ δεῖν κτᾶσϑαι νοῦν ἢ 

βρόχον καὶ τοῦ Τυρταίου τό 

ἱπρὶν ἀρετῆς πελάσαι τέρμασιν ἢ ϑανάτου" 

καίτοι τί ταῦτα βούλεται δηλοῦν ἄλλο, πλὴν ὅτι 
᾿ κ -- ; ἤ 3 - - "»-- - 

τὸ μὴ ζῆν λυσιτελέστερόν ἐστι τοῦ ζῆν τοῖς κακοῖς 

καὶ ἀνοήτοις: ποτὲ δὲ τὸν Θέογνιν ἐπανορϑούμενος 
οὐχ ἔδει φησίν “εἰπεῖν 'χρὴ πενίην φεύγοντα. 
μᾶλλον δέ 

ἱχρὴ κακίαν φεύγοντα. καὶ ἐς βαϑυχήτεα πόντον 
δ » χρυ Ν » Κ , 3 ἢ λ 4 9 ῥιπτεῖν καὶ πετρῶν, Κύρνε. κατ᾽ ἠλιβάτων. 

1040τέ οὖν ἄλλο δόξειεν ἂν ποιεῖν ἢ ταὐτὰ πράγματα 

Β 

καὶ δόγματα παρεγγράφειν αὐτός, ἑτέρων δὲ γραφόν- 
γῳ , Χ ϑ - [ὁ - 

τῶν ἕξαλείφειν, Πλάτωνι μὲν ἑἐγχαλῶν ὅτι τοῦ 

καχῶς ζῆν καὶ ἀμαϑῶς τὸ μὴ ζῆν ἀποδείκνυσι λυσι- 
τελέστερον. Θεόγνιδι δὲ συμβουλεύων καταχρημνίζξειν 

καὶ καταποντίζειν ἑαυτὸν ὑπὲρ τοῦ ἀποφυγεῖν τὴν 
΄ ᾽ , , 4 3 - Ρ’ 3 κακίαν, ᾿Δἀντισϑένη μὲν γὰρ ἐπαινῶν ὅτι τοὺς μὴ 

νοῦν ἔχοντας εἰς βρόχον συνήλαυνεν, αὑτὸν αὐτὸς 
ἔψεγεν., εἰπόντα μηδὲν εἶναι τὴν κακίαν πρὸς τὸ ἐκ 
τοῦ ξῆν ἡμᾶς ἀπαλλάττειν. 

15. Ἔν δὲ τοῖς πρὸς αὐτὸν Πλάτωνα περὶ Ζ1- 

καιοσύνης εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐνάλλεται τῷ περὶ ϑεῶν 
λόγῳ καί φησιν “οὔτ᾽ ὀρϑῶς ἀποτρέπειν τῷ ἀπὸ 

Η 9. Τυρταίου] ΒοΙρκ. 2 Ρ. 20 71 Θέογνιν] Ἰάθτη, 2 Ρ. 184 
12 τοιαῦτα προστάγματα Ἡὶ 19 αὑτὸν αὐτὸς ἢ: αὐτὸς 1101]. 
αὐτὸς αὑτὸν Ἦ, 
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τῶν ϑεῶν φόβῳ τῆς ἀδικίας τὸν Κέφαλον, εὐδιά- 

βλητόν τ᾽ εἶναι χαὶ πρὸς τοὐναντίον ἐξάγοντα 
πολλοὺς περισπασμοὺς καὶ πιϑανότητας ἀντιπιπτού- 

σας τὸν περὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ χολάσεων λόγον, 
ὡς οὐδὲν διαφέροντα τῆς ᾿Δκκοῦς καὶ τῆς ᾿Δλφιτοῦς, 

δι’ ὧν τὰ παιδάρια τοῦ χακοσχολεῖν αἷ γυναῖκες 

ἀνείργουσιν. οὕτω δὲ διασύρας τὰ τοῦ Πλάτωνος 
ἐπαινεῖ πάλιν ἐν ἄλλοις καὶ προφέρεται τὰ τοῦ 
Εὐριπίδου ταυτὶ πολλάκις 

"ἀλλ᾽ ἔστι, κεῖ τις ἐγγελᾷ λόγῳ, 

Ζεὺς καὶ ϑεοὶ βρότεια λεύσσοντες πάϑη" 

καὶ ὁμοίως ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Δικαιοσύνης τὰ 
᾿ἩΗσιόδεια ταυτὶ προενεγκάμενος 

ἱτοῖσιν δ᾽ οὐρανόϑεν μέγ᾽ ἐπήλασε πῆμα Κρονίων. 
λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν: ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοί 

ἱταῦτά φησι τοὺς ϑεοὺς ποιεῖν, ὕπως κολαζομένων 

τῶν πονηρῶν οἵ λοιποὶ παραδείγμασι τούτοις χρώ- 

μενοι ἧττον ἐπιχειρῶσι τοιοῦτόν τι ποιεῖν. πάλιν ἐν 

μὲν τοῖς περὶ Ζ]΄ικαιοσύνης ὑπειπών, ὅτι τοὺς ἀγα- 

0 ϑὺν ἀλλὰ μὴ τέλος τιϑεμένους τὴν ἡδονὴν ἐνδέχεται 

σῴζειν καὶ τὴν δικαιοσύνην, ϑεὶς τοῦτο κατὰ λέξιν 

εἴρηκε τάχα γὰρ ἀγαϑοῦ αὐτῆς ἀπολειπομένης 

τέλους δὲ μή, τῶν δὲ δι’ αὑτῶν αἱρετῶν ὄντος καὶ 

2 ἐξάγοντα] ἐξάγειν αΘΌποταΒ. Εοτί. ἐξάγειν ἔχοντα 
10 Ναῦοῖ. Ρ. 019 10. ἔστι] τι] τα οατὰ ατοίϊο ἔστιν, ἔστι 
14 Ηρ69. ΟὉ. 342 Ὁ. ἐπήλασε] ἐπήγαγε Ἠεβίοᾶυβ 19 Ὗ: 
τἀγαϑὸν 22 Ὗ οὐ ν. 1098 ἃ: ἀπολειπομένου 28 ὄντος 
ἰάθη οχ Ρ."}. ργὸ ὄντως 
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τοῦ καλοῦ, σῴζοιμεν ἂν τὴν δικαιοσύνην, μεῖξον 

ἀγαθὸν ἀπολιπόντες τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον τῆς. 

ἡδονῆς. ταῦτα μὲν ἐν τούτοις περὶ τῆς ἡδονῆς. 

ἐν δὲ τοῖς πρὸς Πλότωνα κατηγορῶν αὐτοῦ δοκοῦντος 

ἀγαϑὺὸν ἀπολιπεῖν τὴν ὑγίειαν, “οὐ μόνον τὴν δικαιο- 

σύνην᾽ φησίν ᾿ἀλλὰ καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ἀναιρεῖ- 
σϑαι καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς 

ἁπάσας, ἂν ἢ τὴν ἡδονὴν ἢ τὴν ὑγίδιαν ἤ τι τῶν 

ἄλλων, ὃ μὴ καλόν ἐστιν, ἀγαϑὸν ἀπολίπωμεν. ἃ 

μὲν οὖν ῥητέον ὑπὲρ Πλάτωνος. ἐν ἄλλοις γέγραπται 
πρὸς αὐτόν ἐνταῦϑα δ᾽ ἡ μάχη καταφανής ἔστιν, 

ὅπου μέν, ἂν μετὰ τοῦ καλοῦ τις ὑπόϑηται καὶ τὴν 
ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι, σῴξεσϑαι δικαιοσύνην λέγοντος" 
ὅπου δὲ πάλιν τοὺς μὴ μόνον τὸ χαλὸν ἀγαϑὸν 
ἀπολιπόντας αἰτιωμένου τὰς ἀρετὰς ἁπάθδας ἀναιρεῖν. 
ἵνα δὲ μηδ᾽ ἀπολογίαν ὑπολίπῃ τοῖς ἐναντιώμασιν, 

᾿Αριστοτέλει περὶ Ζικαιοσύνης ἀντιγράφων “οὔ φησιν 
αὐτὸν ὀρϑῶς λέγειν, ὅτι τῆς ἡδονῆς τέλους οὔδθης 

ἀναιρεῖται μὲν ἡ δικαιοσύνη, συναναιρεῦῖταν δὲ τῇ 
δικαιοσύνῃ καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἑκάστη τὴν μὲν 
γὰρ δικαιοσύνην ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς ἀληϑῶς ἀναιρεῖσϑαι, 

τὰς δ᾽ ἄλλας ἀρετὰς οὐδὲν κωλύειν ὑπάρχειν, εἶ 

καὶ μὴ δι᾽ αὑτὰς αἱρετὰς ἀλλ᾽ ἀγαϑὰς γοῦν καὶ 
ἀρετὰς ἐσομένας" εἶϑ᾽ ἑκάστην ἐξ ὀνόματος προσ- 
αγορεύει. βέλτιον δὲ τὰς ἐκείνου λέξεις ἀναλαβεῖν" 
τῆς γὰρ ἡδονῆς᾽ φησίν “ἐμφαινομένης τέλους κατὰ 

8 περὶ] τοῖς περὶ ΕτηρουῖαβΒ 4 Πλάτωνα] αοτσ. Ρ. 452 Ὁ 
14 ἀγαϑὸν Ἐ οἵ. Ῥ. 10418 21 αὐτῶν) αὐτῆς τγ6] αὐτοῦ 
80, Αὐϊβέοίθ!β 24 ἀρετὰς] αἵἱρετὰς Μ' 
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τὸν τοιοῦτον λόγον. τὸ μὲν τοιοῦτο πᾶν μοι δοκεῖ 

οὐκ ἐμπεριλαμβάνεσϑαι" διὸ δητέον μήτε τῶν ἀρετῶν 

τινα δι᾽ αὑτὴν αἱρετὴν εἶναι μήτε τῶν κακιῶν 

φευχτήν, ἀλλὰ πάντα ταῦτα δεῖν ἀναφέρεσϑαι πρὸς 

5 τὸν ὑποκείμενον σκοπόν᾽ οὐδὲν μέντοι κωλύσει κατ᾽ 

αὐτοὺς τὴν ἀνδρείαν μὲν καὶ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν 

ἐγκράτειαν καὶ τὴν καρτερίαν καὶ τὰς ὁμοίας ταύταις 

ἀρετὰς εἶναι τῶν ἀγαϑῶν, τὰς δ᾽ ἐναντίας ὑπάρχειν 

φευκτάς. τίς οὖν τούτου πρὸς λόγους ἰταμώτερος 1041 

10 γέγονεν, ὃς δυεῖν τῶν ἀρίστων φιλοσόφων ἐγκέκληκε 

τῷ μὲν ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν ἀναιρεῖ, μὴ μόνον τὸ 

καλὸν ἀγαϑὸν ἀπολιπών" τῷ δ᾽ ὅτι τῆς ἡδονῆς 
τέλους οὔσης οὐ πᾶσαν ἀρετὴν ἄνευ τῆς δικαιο- 

σύνης σῴώξεσϑαι νομίζει; ϑαυμαστὴ γὰρ ἡ ἐξουσία 
ιό περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων διαλεγόμενον. ἃ τέϑησιν 

αὐτὸς ἐγκαλῶν ᾿Δριστοτέλει. ταῦτ᾽ ἀναιρεῖν πάλιν 
Πλάτωνος κατηγοροῦντα. καὶ μὴν ἐν ταῖς περὶ 

Δικαιοσύνης ᾿4ποδείξεσι λέγει ῥητῶς ὅτι πᾶν κατόρ- 

γϑῶμα καὶ εὐνόμημα καὶ δικαιοπράγημά ἐστι" τὸ δέ Β 
20γ8 κατ᾽ ἐγχράτειαν ἢ καρτερίαν ἢ φρόνησιν ἢ ἀν- 

δρείαν πραττόμενον κατόρϑωμά ἐστιν: ὥστε καὶ 

δικαιοπράγημα. πῶς οὖν. οἷς ἀπολείπει φρόνησιν 

καὶ ἀνδρείαν καὶ ἐγκράτειαν, οὐκ ἀπολείπει δικαιο- 

σύνην, εὐθὺς αὐτῶν ὅσοι κατορϑοῦσιν ἐν ταῖς εἰρη- 

985 μέναις ἀρεταῖς καὶ δικαιοπραγούντων; 

10. Τοῦ δὲ Πλάτωνος εἰπόντος τὴν ἀδικίαν ὡς 

διαφϑορὰ ψυχῆς οὖσα καὶ στάσις οὐδ᾽ ἐν αὐτοῖς 

8 ἐναντίας) ααἀᾶ. κακίας ἰάθη 20 Πλάτωνος] ἘθΡ. 
Ρ. 8δ1 ἃ 
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τοῖς ἔχουσιν ἀποβάλλει τὴν δύναμιν ἀλλ᾽ αὐτὸν 

ἑαυτῷ συμβάλλει καὶ συγκρούει χαὶ ταράττει τὸν 
πονηρόν. ἐγκαλῶν Χρύσιππος “ἀτόπως φησί λέγεσθαι 

τὸ ἀδικεῖν ἑαυτόν εἶναι γὰρ πρὸς ἕτερον οὐ πρὸς 
ἑαυτὸν τὴν ἀδικίαν" ἐπιλαϑόμενος γὰρ τούτων αὖϑις 

ἐν ταῖς περὶ Δικαιοσύνης ᾿Ζποδείξεσιν ᾿“ἀδικεῖσϑαί 

φησιν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν ἀδικοῦντα καὶ αὑτὸν ἀδικεῖν, 
ὅταν ἄλλον ἀδικῇ. γιγνόμενον ἑαυτῷ τοῦ παρανο- 
μεῖν αἴτιον καὶ βλάπτοντα παρ᾽ ἀξίαν ξαυτόν. ἐν 
μὲν τοῖς πρὸς Πλάτωνα ταῦτ᾽ εἴρηκε περὶ τοῦ τὴν 
ἀδικίαν λέγεσϑαι μὴ πρὸς ἑαυτὸν ἀλλὰ πρὸς ἕτερον" 

“οὐ γὰρ κατ᾽ ἰδίαν ἄδικοι συνεστήκασιν ἐκ πλειόνων 

δὲ τοιούτων τἀναντία λεγόντων, καὶ ἄλλως τῆς ἀδικίας 

λαμβανομένης ὡς ἂν ἐν πλείοσι πρὸς ἑαυτοὺς οὕτως 

ἔχουσιν, εἰς δὲ τὸν ἕνα μηδενὸς διατείνοντος τοιούτου, 
καϑ' ὅσον δὲ πρὸς τοὺς πλησίον ἔχει οὕτως. ἐν 

δὲ ταῖς ᾿4ποδείξεσι τοιούτους ἠρώτηκε λόγους περὶ 
τοῦ τὸν ἄδικον καὶ ἑαυτὸν ἀδικεῖν. “παραίτιον 
γενέσϑαι παρανομήματος ἀπαγορεύει ὃ νόμος, καὶ 

2 συγκρούειν ᾿ -: κρούει 4 γὰρ] πιϑ]γα δὲ 19. οὐ 
Ὑ: οὗ 10. οὗ ἄδικοι Ἰάθηη ἸΌ. ἐκ] εἰ μὴ ἐκὺ 18 δὲ Ὗ 
10. λεγόντων) δρώντων ἰᾷθτη. Τούτη Ἰοουπι ΒΞΙΠΒ ΘΟΥΥ. 
ἴα: οὐ γὰρ κατ᾽ ἰδίαν αἵ ἀδικίαι, συνεστήκασι δ᾽ ἐκ 
πλειόνων τοιούτων τἀναντία πασχόντων" καὶ ἄλλως τῆς ἄδικ. 
λαμβανομένης ὡς ἂν ἐν πλείοσιν πρὸς ξαυτοὺς (--- ἀλλήλους) 
οὕτως ἐχόντων. ΟἸαΒαπιβ ἤσπο ἴῃ τποάστη: οὐ γὰρ κατ᾽ 
ἰδίαν ἄδικοι, ἐπὶ πλειόνων [δὲ οὐδ᾽ ἀκούειν δεῖ) τῶν 
τούτων τἀναντία λεγόντων οοἰδ. ἈΌΪ γοιῦυτα συνεστήκασιν 
ῬΘΙ ΘΙΥΟΙΒΠῚ ΟΠ155}} 6888 νἱα. Οουτίσ. ραΐο οὐ γὰρ κατ᾽ 
ἰδίαν αἵ ἀδικίαι συνεστήκασιν, ἐκ πλειόνων δὲ τοιούτων 
τἀναντία πασχόντων, καὶ ἄλλως --- ἔχουσιν 19 καὶ] 
(6]. Κὶ 

το 

{ 
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τὸ ἀδικεῖν ἐστι παρανόμημα᾽ ὃ τοίνυν παραίτιος 

γενόμενος ἑαυτῷ τοῦ ἀδικεῖν παρανομεῖ εἰς ἑαυτόν" 
ὃ δὲ παρανομῶν εἰς ἕνα καὶ ἀδικεῖ ἐκεῖνον" ὁ ἄρα 

Α ιν - 3 - ἰ τ " 3 »3 2 καὶ ὃντινοῦν ἀδικῶν καὶ ἑαυτὸν ἀδικεῖ. πάλιν 
δος ς ’ - Ἷ 3 ,΄ Ν -»" ς 

5 τὸ ἁμάρτημα τῶν βλαμμάτων ἐστί, καὶ πᾶς ἁμαρ- 
2 " - , 

τάνων παρ᾽ ἑαυτὸν ἁμαρτάνει" πᾶς ἄρ᾽ ὃ ἁμαρτάνων 

βλάπτει ἑαυτὸν παρὰ τὴν ἀξίαν" εἰ δὲ τοῦτο, καὶ 
9 - ο ΄ ς “2 ω Α “, ΓΤ Ἂ ᾿ ᾿] 

ἀδικεῖ ἑαυτόν. ἔτι καὶ οὕτως “ὃ βλαπτόμενος ὑφ 
ἑτέρου ἑαυτὸν βλάπτει καὶ παρὰ τὴν ἀξίαν ἑαυτὸν 

10 βλάπτει" τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ ἀδικεῖν" ὃ ἄρ᾽ ἀδικούμενος 
καὶ ὕφ᾽ ὁτουοῦν πᾶς ἑαυτὸν ἀδικεῖ. 

11. Τὸν περὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν λόγον, ὃν αὐτὸς 
᾽ 4 ’ ς ΄ 5 ΄, - 

εἰσάγει καὶ δοκιμάζει, “συμφωνότατον εἶναί φησι τῷ 
΄, νὖ ’ - 2 ΄ [2 ΄ ΕἾΝ 

βίῳ καὶ μάλιστα τῶν ἐμφύτων ἅπτεσϑαι προλήψεων 
᾿, 3 - , - - , 

ταυτὶ γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Προτρεπτικῶν εἴρηκεν. 

ἐν δὲ τῷ πρώτῳ 'ἱτοῦτον τὸν λόγον φησὶν ἀπὸ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων ἀφέλκειν τὸν ἄνϑρωπον., ὡς οὐδὲν 
ὄντων πρὸς ἡμᾶς οὐδὲ συνεργούντων πρὸς εὐδαι- 

μονίαν οὐδέν. ὅρα τοίνυν, πῶς αὑτῷ σύμφωνός 

0 ἐστι, τὸν ἀφέλκοντα τοῦ ζῆν καὶ τῆς ὑγιείας καὶ 
- ᾽ ΄ " - -- ᾽ ΄ ΄ 

τῆς ἀπονίας καὶ τῆς τῶν αἰσϑητηρίων δλοκληρίας 
3 - . - ᾿ 

καὶ μηδὲν εἶναι ταῦτα φάσκοντα πρὸς ἡμᾶς, ἃ παρὰ 

τῶν ϑεῶν αἰτούμεθα, μάλιστα συμφωνεῖν τῷ βίῳ 

χαὶ ταῖς κοιναῖς προλήψεσιν ἀποφαινόμενος. ἀλλ᾽ 
“ ν κ - ΄ - 

Ὁ ἵνα μηδ᾽ ἄρνησις ἢ τοῦ τἀναντία λέγειν, ἐν τῷ 

τρίτῳ περὶ 4Ἰ΄ηκαιοσύνης ταῦτ᾽ εἴρηκε “διὸ καὶ διὰ 

10 

1 ἐστι Ἐ: ἔσται 10 ἀδικούμενος Χ: δικαιούμενος 
20 ξῇῆν] αἀὰ. λόγον ΝΥ, αἀάρηδιυμ οταῦ ἀπΐο τὸν ἤὰπο ἴπ 
Ἰποάμιη: τὸν λόγον τὸν ἀφέλκοντα 

᾿ 

Ε 
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τὴν ὑπερβολὴν τοῦ τε μεγέϑους καὶ τοῦ κάλλους 

πλάσμασι δοκοῦμεν ὅμοια λέγειν καὶ οὐ κατὰ τὸν 
1045 ἄνϑρωπον καὶ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. ἔστιν οὖν 

ὅπως ἄν τις ἐξομολογήσαιτο σαφέστερον τἀναντία 

λέγειν αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν ἢ οὗτος, ἃ δι’ ὑπερβολήν 5 
φησι πλάσματα δοκεῖν εἶναι καὶ ὑπὲρ τὸν ἄνϑρωπον 
χαὶ ὑπὲρ τὴν ἀνϑοωπίνην φύσιν λέγεσϑαι, ταῦτα 

συμφωνεῖν τῷ βίῳ φάσκων καὶ μάλιστα τῶν ἐμφύτων 

ἅπτεσϑαι προλήψεων; 

18, Οὐσίαν κακοδαιμονίας ἀποφαίνει τὴν κακίαν, τὸ 

ἐν παντὶ βιβλίῳ φυσικῷ καὶ ἠϑικῷ γράφων καὶ 
διατεινόμενος ὅτι τὸ κατὰ κακίαν ζῆν τῷ πκακοδαι- 

μόνως ξῆν ταὐτόν ἐστιν ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ 

Φύσεως ὑπειπὼν ὅτι “λυσιτελεῖ ζῆν ἄφρονα μᾶλλον. 
Β ἢ μὴ βιοῦν, κἂν μηδέποτε μέλλῃ φρονήσειν᾽ ἐπιλέγει τὸ 

ἱτοιαῦτα γὰρ τἀγαϑόά ἐστι τοῖς ἀνθρώποις, ὥστε 

τρόπον τινὰ τὰ κακὰ τῶν ἀνὰ μέσον προτερεῖν. 
ὅτι μὲν οὖν εἰρηκὼς ἐν ἑτέροις μηδὲν εἶναι λυσιτελὲς 
τοῖς ἄφροσιν ἐνταῦϑά φησι λυσιτελεῖν τὸ ἀφρόνως 
ζῆν, ἀφίημι. τῶν δ᾽ ἀνὰ μέσον λεγομένων παρὰ 30 

τοῖς Στωικοῖς μήτε κακῶν ὄντων μήτ᾽ ἀγαϑῶν, τὰ 
κακὰ προτερεῖν λέγων οὐδὲν ἄλλο λέγει πλὴν τῶν 
μὴ κακῶν τὰ κακὰ προτερεῖν καὶ τὸ κακοδαιμονεῖν 

λυσιτελέστερον εἶναι τοῦ μὴ κακοδαιμονεῖν" καὶ τοῦ 

κακοδαιμονεῖν ἀλυσιτελέστερον ἡγεῖται τὸ μὴ κακο- 35 
δαιμονεῖν" εἰ δ᾽ ἀλυσιτελέστερον, καὶ βλαβερώτερον" 
τὸ μὴ καχοδαιμονεῖν ἄρα βλαβερώτερον τοῦ κακο- 

15 μὴ βιοῦν Ρ. 10646: βοῦν 
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δαιμονεῖν. βουλόμενος οὖν ταύτην ἐπιλεαίνειν τὴν Ο 

ἀτοπίαν ἐπιλέγει περὶ τῶν κακῶν “ἔστι δ᾽ οὐ ταῦτα 

προτεροῦντα, ἀλλ᾽ ὃ λόγος, ᾿μεϑ᾽ οὗ βιοῦν ἐπιβάλλει 

μᾶλλον. καὶ εἰ ἄφρονες ἐσόμεθα. πρῶτον μὲν οὖν 
5 τὰ χακὰ κακίαν λέγει καὶ τὰ μετέχοντα κακίας, ἄλλο 

δ᾽ οὐδέν. ἡ δὲ κακία λογικόν ἐστι μᾶλλον δὲ λόγος 
ἡμαρτημένος" οὐδὲν οὖν ἕτερόν ἐστι τὸ μετὰ λόγου 
βιοῦν ἄφρονας ὄντας ἢ τὸ μετὰ κακίας βιοῦν" ἔπειτα 

τὸ βιοῦν ἄφρονας ὄντας βιοῦν ἔστι κακοδαίμονας 

10 ὄντας. πρὸς τί οὖν προτερεῖ τοῦτο τῶν ἀνὰ μέσον; 

οὐ γὰρ πρός γὲ τὸ εὐδαιμονεῖν φήδει προτερεῖν τὸ 
κακοδαιμονεῖν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅλως, φασίν. οἴεται δεῖν Ὁ 

Χρύσιππος οὔτε μονὴν ἐν τῷ βίῳ τοῖς ἀγαϑοῖς οὔτ᾽ 
ἐξαγωγὴν τοῖς κακοῖς παραμετρεῖν ἀλλὰ τοῖς μέσοις 

ιὸ κατὰ φύσιν" διὸ καὶ τοῖς εὐδαιμονοῦσι γίγνεταί ποτε 

καϑῆκον ἐξάγειν ἑαυτοὺς καὶ μένειν αὖϑις ἐν τῷ 

ξῆν τοῖς κακοδαιμονοῦσιν. εἶτα τί τούτου μεῖξόν 

ἐστιν ὑπεναντίωμα πρὸς αἵρεσιν καὶ φυγήν. εἰ τοῖς 

ἐπ᾿ ἄκρον εὐδαιμονοῦσιν ἀπουσίᾳ τῶν ἀδιαφόρων 

50 ἀφίστασϑαι τῶν ἀγαϑῶν παρόντων καϑήχει; καίτοι 
τῶν ἀδιαφόρων οὐδὲν αἱρετὸν οὐδὲ φευκτόν, ἀλλὰ Ε 
μόνον αἱρετὸν τἀγαϑὸν καὶ μόνον φευχτὸν ἡγοῦνται 

τὸ κακόν. ὥστε συμβαίνει κατ᾽ αὐτοὺς μὴ πρὺς τὰ 

αἱρετὰ μηδὲ πρὸς τὰ φευκτὰ τοὺς τῶν πράξεων 

30 γίγνεσϑαι λογισμούς. ἀλλ᾽ ἕτέρων στοχαζομένους 

11 πρός γε τὸ Μ: πρὸς τί τό ἃυὐὺ προσήκει τὸ 0. φήσει 
Επρουῖαβ: φήσι 1Ὁ. τὸ Μ: τοῦ 19 ἀπουσίᾳ --- ἀφίστα- 
σϑαι Μ: ἀπουσία τοῦ ἀδιαφόρως (ἀπουσίαν τῶν ἀδιαφόρων 
Ῥα}.) ἐπίστασϑαι 22 ἢ; τὸ ἀγαϑὸν 
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ἃ μήτε φεύγουσι μήϑ᾽ αἱροῦνται. πρὸς ταῦτρ καὶ 

ξῆν καὶ ἀποϑνήσκειν. 
19. Τἀγαϑὰ πρὸς τὰ κακὰ τὴν πᾶσαν ἔχειν δια- 

φορὰν ὁμολογεῖ Χρύσιππος" καὶ ἀναγκαῖόν ἐστιν, 

εἰ τὰ μὲν ἐσχάτως ποιεῖ κακοδαίμονας εὐθὺς οἷς 5 

ἂν παρῇ, τὰ δ᾽ ἐπ’ ἄκρον εὐδαίμονας. αἰσϑητὰ δ᾽ 
εἶναι τἀγαϑὰ καὶ τὰ κακά φησιν, ἐν τῷ προτέρῳ 

Ε περὶ Τέλους ταῦτα γράφων “ὅτι μὲν γὰρ αἰσϑητά 

ἐστι τἀγαϑὰ καὶ τὰ κακά, καὶ τούτοις ἐκποιεῖ λέγειν" 

οὐ γὰρ μόνον τὰ πάϑη ἐστὶν αἰσϑητὰ σὺν τοῖς 10 

εἴδεσιν, οἷον λύπη καὶ φόβος καὶ τὰ παραπλήσια, 

ἀλλὰ καὶ κλοπῆς καὶ μοιχείας καὶ τῶν ὁμοίων ἔστιν 
αἰσϑέσϑαι, καὶ καϑόλου ἀφροσύνης καὶ δειλίας καὶ 
ἄλλων οὐκ ὀλίγων κακιῶν" οὐδὲ μόνον χαρᾶς καὶ 

εὐεργεσιῶν καὶ ἄλλων πολλῶν κατορϑώσεων, ἀλλὰ τὖ 
καὶ φρονήσεως καὶ ἀνδρείας καὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. 

τούτων τὴν μὲν ἄλλην ἀτοπίαν ἀφῶμεν, ὅτι δὲ 
μάχεται τοῖς περὶ τὸν διαλεληϑότα σοφόν, τίς οὐκ 

ἂν ὁμολογήσειεν; αἰσϑητοῦ γὰρ ὄντος τἀγαϑοῦ καὶ 
1048 μεγάλην πρὸς τὸ κακὸν διαφορὰν ἔχοντος. τὸν ἐκ 30 

φαύλου γιγνόμενον σπουδαῖον ἀγνοεῖν τοῦτο καὶ 

τῆς ἀρετῆς μὴ αἰσϑάνεσϑαι παρούσης ἀλλ᾽ οἴεσθαι 

τὴν κακίαν αὐτῷ παρεῖναι. πῶς οὐκ ἔστιν ἀτοπώ- 
τατον; ἢ γὰρ οὐδεὶς ἀγνοεῖν ἢ ἀπιστεῖν δύναται 

τὰς ἀρετὰς ἔχων ἁπάσας, ἢ μικρά τίς ἐστι καὶ 3 

παντάπασι δυσϑεώρητος ἡ διαφορὰ τῆς ἀρετῆς πρὸς 
τὴν κακίαν καὶ τῆς εὐδαιμονίας πρὸς τὴν κακοδαι- 

᾿ς 10 τὰ ΒΕ; ὄντα 18 καϑόλου ᾿: γὰρ ὅλον 19 γὰρ 
ὄντος Χ: παρόντος 
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μονίαν καὶ τοῦ καλλίστου βίου πρὸς τὸν αἴσχιστον, 

εἰ ταῦτά τις ἀντ᾽ ἐχείνων κτησάμενος ἑαυτὸν λέληϑε. 

20. Μία σύνταξις ἡ περὶ Βίων τέτταρα βιβλία; 
τούτων ἐν τῷ τετάρτῳ λέγει τὸν σοφὸν ἀπράγμονά 

5 τ΄ εἶναι καὶ ὀλιγοπράγμονα καὶ τὰ αὑτοῦ πράττειν" 
ἔστι δ᾽ ἡ λέξις αὕτη “οἶμαι γὰρ ἔγωγε τὸν φρόνιμον 
καὶ ἀπράγμονα εἶναι καὶ ὀλιγοπράγμονα καὶ τὰ 

αὑτοῦ πράττειν ὁμοίως τῆς τ᾽ αὐτοπραγίας καὶ τῆς 

ὀλιγοπραγμοσύνης ἀστείων ὄὕὄντων.᾽ τὰ δ᾽ ὅμοια 

το σχεδὸν ἐν τῷ περὶ τῶν Ζ᾿ αὑτὰ αἱρετῶν εἴρηκε 

ταύταις ταῖς λέξεσι “τῷ γὰρ ὄντι φαίνεται ὃ κατὰ 

τὴν ἡσυχίαν βίος ἀκίνδυνόν τι καὶ ἀσφαλὲς ἔχειν, 
οὐ πάνυ τῶν πολλῶν δυναμένων τοῦτο συνιδεῖν." 

ὅτι μὲν οὖν τῷ ᾿Επικούρῳ τὴν πρόνοιαν ἀναιροῦντι 
τὸ διὰ τῆς ἀπραγμοσύνης τῆς περὶ τὸν ϑεὸν οὐκ ἀπάδει, 

δῆλόν ἐστιν᾽ ἀλλ᾽ αὐτὸς ὃ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ 
περὶ Βίων ᾿βασιλείαν τε τὸν σοφὸν ἑκουσίως ἀνα- 

δέχεσϑαι λέγει, χρηματιξόμενον ἀπ᾽ αὐτῆς" κἂν αὐτὸς 

βασιλεύειν μὴ δύνηται, συμβιώσεται βασιλεῖ καὶ 

90 στρατεύσεται μετὰ βασιλέως, οἷος ἦν Ἰδάνϑυρσος ὃ 
Σχύϑης ἢ “εύκων ὃ Ποντικός.᾽ παραϑήσομαι δὲ 
χαὶ ταύτην αὐτοῦ τὴν διάλεκτον, ὕπως εἰδῶμεν εἰ, 

καϑάπερ ἐκ νήτης καὶ ὑπάτης γίγνεταί τι σύμφωνον, 

οὕτως ὁμολογεῖ βίος ἀνδρὺς καὶ ἀπραγμοσύνην αἵρου- 

ο5 μένου καὶ ὀλιγοπραγμοσύνην, εἶτα συνιππαζομένου 

Σκύϑαις καὶ τὰ τῶν ἐν Βοσπόρῳ τυράννων πράτ- 

ὕ ὁλιγοπράγμονα Ἰν: ἰδιοπράγμονα 14 οὖ Μ 19 συμ- 
βιώσεσϑαι --- στρατεύσεσθϑαι Μδαν σία 20 ν. 106014: 
ἐάνϑυρσος αὖ ὑδάνϑυρσος αὐὐ ὑδάϑυρσος 22 εἰ) ὅτι ἢ 

ῬΙαίατο Μοσγαϊία, Υ]. ΥἹ. 10 
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Ὁ τοντὸς ἐξ οἷασδήτινος ἀνάγκης" ὅτι γάρ᾽ φησί “καὶ 

στρατεύσεται μετὰ δυναστῶν καὶ βιώσεται, πάλιν 

ἐπισκεψώμεθα τούτων ἐχόμενοι, τινῶν μὲν οὐδὲ 
ταῦτ᾽ ὑπονοούντων διὰ τοὺς ὁμοίους ὑπολογισμούς, 

ἡμῶν δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἀπολειπόντων διὰ τοὺς παρα- ὅ 
πλησίους λόγους. καὶ μετὰ μικρόν “οὐ μόνον δὲ 
μετὰ τῶν προχεκοφότων ἐπὶ ποσὸν καὶ ἐν ἀγωγαῖς 

καὶ ἐν ἔϑεσι ποιοῖς γεγονότων, οἷον παρὰ “εύκωνι 

καὶ ᾿Ιδανϑύρσῳ. Καλλισϑένει τινὲς ἐγκαλοῦσιν, 

ὅτι πρὺς ᾿“λέξανδρον ἔπλευσεν ἐλπίζων ἀναστήσειυν τὸ 

Ὄλυνϑον. ὡς Στάγειρα ᾿Ζ“ριστοτέλης" Ἔφορον δὲ καὶ 
Ξενοχράτην χαὶ Μενέδημον ἐπαινοῦσι παραιτησα- 

Ἑ μένους τὸν ᾿4λέξανδρον.: ὁ δὲ Χρύσιππος ἕνεκα 
χρηματισμοῦ τὸν σοφὸν ἐπὶ κεφαλὴν ἐς Παντικά- 

παιον ὠϑεῖ καὶ τὴν Σκυϑῶν ἐρημίαν. ὅτι γὰρ ιτ5 

ἐργασίας ἕνεκα χαὶ χρηματισμοῦ ταῦτα ποιεῖ, καὶ 

προδεδήλωκε “τρεῖς ὑποθέμενος ἁρμόζοντας μάλιστα 

τῷ σοφῷ χρηματισμούς, τὸν ἀπὸ βασιλείας χαὶ τὸν 

ἀπὸ φίλων καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις τὸν ἀπὸ σοφιστείας.᾽ 

καίτοι πολλαχοῦ μὲν ἀποκναίει ταῦτ᾽ ἐπαινῶν 90 

“ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι πλὴν δυοῖν μόνων, 

Ζήμητρος ἀκτῆς πώματός 8’ ὑδρηχόου᾽; 

ἐν δὲ τοῖς περὶ Φύσεως λέγει 'τὸν σοφόν, εἰ τὴν 

μεγίστην οὐσίαν ἀποβάλοι, δραχμὴν μίαν ἐκβεβλη- 

κέναι δόξειν. οὕτω δ᾽ αὐτὸν ἄρας ἐκεῖ καὶ ὀγκώσας 525 

Η ἢ; ἀπολιπόντων 8 παρὰ] τῶν παρὰ ἢ 11 Στάγιρα ὃ 
10 γὰρ ἐργασίας οοτγ. ἢ: πὲρ ἐργασίας ἀυὖῦ παρεργασίας 
10 ποιεῖ) ποιεῖν δεῖ Ἀὶ 21 Νδιοῖο. Ρ. 646 10. μόνοιν 
σίου. ἘΊ]ον. 40, 9 
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ἐνταῦϑα πάλιν εἰς μισϑαρνίαν καταβάλλει καὶ δοφι- Τὶ 

στείαν" χαὶ γὰρ αἰτήσειν καὶ προλήψεσϑαι τὸ μὲν 
3 . 3 ΄ ᾿ Ἁ ΄ -» 5 -»" 

εὐθὺς ἀρχομένου, τὸ δὲ χρόνου τῷ μαϑητῇ διελ- 

ϑόντος. ὅπερ εὐγνωμονέστερον εἶναί φησιν, ἀσφαλέ- 
στερον δὲ τὸ προλαμβάνειν. ὡς ἀδικήματα τοῦ τόπου ϑι 

ἐπιδεχομένουι λέγει δ᾽ οὕτως “εἰσπράττονται δὲ 
τὸν μισϑὸν οὐ πάντες οὗ νοῦν ἔχοντες ὡσαύτως" 

ἀλλ᾽ ἄλλως πλῆϑος, ὡς ἂν ὃ καιρὸς φέρῃ. οὐκ ἐπαγ- 
΄ , 3 ΄ . ἘΣ ενν τὰ ἐστι τ 

γελλόμενοι ποιήσειν ἀγαϑούς, καὶ ταῦτ ἐν ἐνιαυτῷ 

ιὸ ὅσα δὲ πρὸς ἑαυτούς, ταῦτα ποιήσειν πρὸς τὸν 

συμφωνηϑέντα χρόνον. καὶ πάλιν προελϑών “τόν 1044 
τε καιρὸν εἴσεται. πότερον εὐθὺς δεῖ τὸν μισϑὸν 

λαμβάνειν ἅμα τῇ προσόδῳ καϑάπερ πλείους πεποιή- 

χασιν. ἢ καὶ χρόνον αὐτοῖς διδόναι, τοῦ τόπου 
, - »} , 2 ; 7 

τούτου μᾶλλον καὶ ἀδικήματα ἐπιδεχομένου, δόξαντος 

δ᾽ ἂν εἶναι εὐγνωμονεστέρου. καὶ πῶς ἂν εἴη 

χρημάτων καταφρονητὴς ὃ σοφός, ὑπὸ συγγραφὴν 

ἐπ᾿ ἀργυρίῳ τὴν ἀρετὴν παραδιδούς. κἂν μὴ παραδῷ 

τὸ μισϑάριον εἰσπράττων, ὡς πεποιηκὼς τὰ παρ᾽ 

αὑτόν; ἢ βλάβης κρείττων. φυλαττόμενος μὴ ἀδικηϑῇ 
Ἁ ᾿ , ἘΥ »" Ἁ μι Ἀ Α 7 

περὶ τὸ μισϑάριον; ἀδικεῖται γὰρ οὐδεὶς μὴ βλαπτό- 

μενος ὅϑεν μὴ ἀδικεῖσθαι τὸν σοφὸν ἐν ἄλλοις Β 
ἀποφηνάμενος ἐνταῦϑά φησιν ἀδίκημά τι τὸν τόπον 

1 ϑι 

2 ς 

ἐπιδέχεσϑαι. 
Ὁ. 2]. Ἐν δὲ τῷ περὶ Πολιτείας “οὐδὲν ἡδονῆς ἕνεκα 

ἴ οὐ πάντας --- ἄλλους ἄλλως, ὡς ἂν ἸΡΟΥῺΒ 8 πλῆ- 
Ὅς) οἵ πλείους ὃ 10. οοπϊθούασγατη ἰοῖβκΚὶ σομηῆχντηαῦ ἢ: 
ἐπαγγελλομένων 10 μᾶλλον] εαὰ, βλάβας ἢ 19 παρ᾽ 
αὑτόν Ἐς: περὶ αὐτόν 28 ἀδίκημά τι] ἀδικήματα ἊΥ 

10 Ὁ 
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πράξειν οὐδὲ παρασκευάσεσϑαί φησι τοὺς πολίτας" 

χαὶ τὸν Εὐριπίδην ἐπαινεῖ ταῦτα προφερόμενος 

“ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι πλὴν δυοῖν μόνων, 

Ζήμητρος ἀκτῆς πώματός ϑ᾽ ὑδρηχόου: 

εἶτα μικρὸν ἀπὸ τούτων προελϑὼν ἐπαινεῖ τὸν 

Διογένη τὸ αἰδοῖον ἀποτριβόμενον ἐν φανερῷ καὶ 

λέγοντα πρὸς τοὺς παρόντας "εἴθε καὶ τὸν λιμὸν 

οὕτως ἀποτρίψασϑαι τῆς γαστρὸς ἠδυνάμην". τίν᾽ 

οὖν ἔχει λόγον ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐπαινεῖν τὸν ἐκβάλ- 

λοντα τὴν ἡδονὴν ἅμα καὶ τὸν ἡδονῆς ἕνεκα τοιαῦτα 

πράττοντα καὶ τοιαύτης ἁπτόμενον αἰσχρουργίας: 

γράψας τοίνυν ἐν τοῖς περὶ Φύσεως ὅτι “πολλὰ 

τῶν ζῴων ἕνεκα κάλλους ἡ φύσις ἐνήνοχε. φιλο- 

καλοῦσα χαὶ χαίρουσα τῇ ποικιλίᾳ᾽ καὶ λόγον 

ἐπειπὼν παραλογώτατον ὡς “ὃ ταὼς ἕνεχα τῆς οὐρᾶς 
, Ν " ΄ Ξ᾽ τὶ ΕἸ 5᾿: » 

γέγονε διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς,.᾽ αὖϑις ἐν τῷ περὶ 

Πολιτείας νεανικῶς ἐπιτετίμηκε τοῖς ταὼς τρέφουσι 

καὶ ἀηδόνας, ὥσπερ ἀντινομοϑετῶν τῷ τοῦ κόσμου 

νομοϑέτῃ καὶ τῆς φύσεως καταγελῶν φιλοκαλούσης 
περὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ξῴων, οἷς ὃ σοφὸς ἐν τῇ πόλει 

τόπον οὐ δίδωσι. πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον ἐγκαλεῖν 

τοῖς τρέφουσιν ἃ γεννῶδσαν ἐπαινεῖ τὴν πρόνοιαν; 
2 8 ΚᾺ »" , Ν , ᾽ λὴ Ο’ ς δ ἐν μὲν οὖν τῷ πέμπτῳ περὶ Φύσεως εἰπὼν ὅτι "“ οἵ 
κόρεις εὐχρήστως ἐξυπνίζουσιν ἡμᾶς καὶ οἵ μύες 

ἐπιστρέφουσιν ἡμᾶς μὴ ἀμελῶς ἕκαστα τιϑέναι, 

φιλοκαλεῖν ὃὲ τὴν φύσιν τῇ ποικιλίᾳ χαίρουσαν 
ἌΣ "ἢ Ψ - Ν ἐν " ς , ΡΟΝ εἰκός ἐστι,᾽ ταῦτα “κατὰ λέξιν εἴρηκε ᾿ γένοιτο δ᾽ ἂν 

ῶς ει » 2 Ὡ΄Ὄ - Ν - 

22 ἃ γεννῶσαν ἑπαινεῖ Χ: ἀγεννῶς ἂν ἐπαινῆ 

10 

30 

25 
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μάλιστα τούτου ἔμφασις ἐπὶ τῆς κέρκου τοῦ ταώ" 

ἐνταῦϑα γὰρ ἐπιφαίνει τὸ ζῷον γεγονέναι ἕνεχα 

τῆς κέρκου καὶ οὐκ ἀνάπαλιν. τῷ δ᾽ ἄρρενι γινο- 

μένῳ οὕτως ἣ ϑήλεια γοῦν ἠκολούϑηκεν. ἐν δὲ 
τῷ περὶ Πολιτείας εἰπὼν ὅτι ᾿ ἐγγύς ἐσμὲν τοῦ καὶ 
τοὺς κοπρῶνας ζωγραφεῖν." μετ᾽ ὀλίγον “τὰ γεωργικά 

φησι καλλωπίζειν τινὰς ἀναδενδοάσι καὶ μυρρίναις, 
καὶ ταὼς καὶ περιστερὰς τρέφουσι καὶ πέρδικας ἵνα Εὶ 
καχκαβίζωσιν αὐτοῖς καὶ ἀηδόνας. ἡδέως δ᾽ ἂν 

ιο αὐτοῦ πυϑοίμην. τί φρονεῖ περὶ μελιττῶν καὶ 
μέλιτος ἦν μὲν γὰρ ἀκόλουϑον τῷ τοὺς χόρεις 
εὐχρήστως τὸ τὰς μελίττας ἀχρήστως φάναι γεγονέναι" 

εἰ δὲ ταύταις τόπον ἐν τῇ πόλει δίδωσι. διὰ τί τῶν 

πρὺς ἀκοὴν καὶ ὕψιν ἐπιτερπῶν ἀπείργει τοὺς πολίτας: 

ι χαϑόλου δ᾽ ὥσπερ ὁ τοὺς συνδείπνους μεμφόμενος 

ὅτι χρῶνται τραγήμασι καὶ οἴνῳ καὶ ὄψοις, τὸν δ᾽ 

ἐπὶ ταῦτα κεκληκότα καὶ ταῦτα παρεσκευασμένον 
ἐπαινῶν ἄτοπός ἐστιν᾽ οὕτως ὃ τὴν μὲν πρόνοιαν 

ἐγκωμιάζων ἰχϑῦς καὶ ὕρνιϑας καὶ μέλι καὶ οἶνον 

90 παρασχευάσασαν, ἐγκαλῶν δὲ τοῖς μὴ παραπέμπουσι τ 
ταῦτα μηδ᾽ ἀρχουμένοις 

΄ 

᾿Ζ]ήμητρος ἀκτῇ πώμασίν 8ϑ᾽ ὑδρηχόοις, 

ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν" 

οὐδένα ποιεῖσϑαι λόγον ἔοικε τοῦ τἀναντία λέγειν 

95 ἑαυτῷ. 

8 δ᾽ Ὗ. γὰρ κὶ 1Ὁ. οοπίοῖο γενομένῳ μόνον οὕτως 
ἡ ϑήλεια συνηκολούϑησεν. Ῥῖὸ γινομένῳ ΘΧὨϊ οὐ γινόμενον 
ῬᾺ]. Οπδθ ἐθῃΐαν! ἴῃ Ξυ Ὁ, ἄπο πῆροῦθο 23 Ἐ; πέφυκεν 
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22. Καὶ μὴν ἐν τῷ τῶν ΠΙροτρεπτικῶν εἰπὼν 

ὅτι “καὶ τὸ μητράσιν ἢ ἀδελφαῖς ἢ ϑυγατράσιν 

συγγενέσθαι καὶ τὸ φαγεῖν τι καὶ προελϑεῖν ἀπὸ 

λεχοῦς ἢ ϑανάτου πρὸς ἱερὸν ἀλόγως διαβέβληται 

1046 καὶ πρὸς τὰ ϑηρία᾽ φησί δεῖν ἀποβλέπειν καὶ τοῖς σ΄ 
ὑπ᾿’ ἐκείνων γιγνομένοις τεχμαίρεσϑαι τὸ μηδὲν 

ἄτοπον μηδὲ παρὰ φύσιν εἶναι τῶν τοιούτων" 
εὐκαίρως γὰρ πρὸς ταῦτα γίγνεσϑαι τὰς τῶν ἄλλων 

ζῴων παραϑέσεις εἰς τὸ μήτε συγγιγνόμενα μήτε 

γεννῶντα μήτ᾽ ἐναποθϑνήσκοντα ἐν τοῖς ἱεροῖς μιαί- ι΄ 
νευν τὸ ϑεῖον. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ πάλιν περὶ 
Φύσεως λέγει καλῶς μὲν ἀπαγορεύειν τὸν Ησίοδον , 
εἰς ποταμοὺς καὶ χρήνας οὐρεῖν. ἔτι δὲ μᾶλλον ' 
ἀφεχτέον εἶναι τοῦ πρὸς βωμὸν οὐρεῖν ἢ ἀφίδρυμα Ἰ 

Β ϑεοῦ: μὴ γὰρ εἶναι πρὸς λόγον, εἰ κύνες καὶ ὄνοι τ΄ 
τοῦτο ποιοῦσι καὶ παιδάρια νήπια, μηδεμίαν ἐπι- 

στροφὴν μηδ᾽ ἐπιλογισμὸν ἔχοντα περὶ τῶν τοιού- 

τῶν. ἄτοπον μὲν οὖν τὸ ἐκεῖ μὲν εὔκαιρον εἰπεῖν 
τὴν τῶν ἀλόγων ξῴων ἀποϑεώρησιν, ἐνταῦϑα δ᾽ 
ἀπὸ λόγου. ᾿ 50. 

20. Τοῦ χατηναγκάσϑαι δοκοῦντος ὑπὸ τῶν 

ἔξωϑεν αἰτιῶν ταῖς ὁρμαῖς ἀπόλυσιν πορίζειν, ἔνιοι 

τῶν φιλοσόφων ἐπελευστικήν τινα κίνησιν ἐν τῷ 
ἡγεμονικῷ κατασκευάζουσιν, ἐπὶ τῶν ἀπαραλλάκτων 

1 ἐν τῷ] πυτηθυττη ἸΙΌτῚ οχοὶ 1588 τποπθηὺ Χ ὟἾ 8 τι] 
44, τῶν ἀπειρημένων ν6] 51π1116 Χ 9 παραϑέσεις) παρα- 
ϑεωρήσεις ὃ 12 Ἡσίοδον] ΟἿ Τῦϑ 16 γὰρ εἶναι Ἐν: 
παρεῖναι 19. οοπ᾽θούπνταιη Υγίῦ. οοπῆτντηαῦ Ῥα].: ἀπο- 
ϑηρίωσιν 20 ἀπὸ λόγου Ἠυϊίθπυβ: ἀπόλογον 21 δοκοῦντες 
γ61 ϑέλοντες Μδάν!ρταβ 24 ἢ -: παραλλακτῶν 
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μάλιστα γιγνομένην ἔκδηλον" ὅταν γὰρ δυεῖν ἴσον 

δυναμένων καὶ ὁμοίως ἐχόντων ϑάτερον ἧ λαβεῖν 
ἀνάγκη, μηδεμιᾶς αἰτίας ἐπὶ ϑάτερον ἀγούσης τῷ 
μηδὲν τοῦ ἑτέρου διαφέρειν, ἡ ἐπελευστικὴ δύναμις 

αὕτη τῆς ψυχῆς ἐπίκλισιν ἐξ αὑτῆς λαβοῦσα διέκοψε 

τὴν ἀπορίαν. πρὸς τούτους ὃ Χρύσιππος ἀντιλέγων, 

ὡς βιαζομένους τῷ ἀναιτίῳ τὴν φύσιν, ἐν πολλοῖς 

παρατίϑησι τὸν ἀστράγαλον καὶ τὸν ξυγὸν καὶ 

πολλὰ τῶν μὴ δυναμένων ἄλλοτ᾽ ἄλλας λαμβάνειν 
πτώσεις καὶ ῥοπὰς ἄνευ τινὸς αἰτίας καὶ διαφορᾶς 
ἢ περὶ αὐτὰ πάντως ἢ περὶ τὰ ἔξωϑεν γιγνομένης" 

τὸ γὰρ ἀναίτιον ὅλως ἀνύπαρχτον εἶναι καὶ τὸ 

αὐτόματον" ἐν δὲ ταῖς πλαττομέναις ὑπ’ ἐνίων καὶ 

λεγομέναις ταύταις ἐπελεύσεσιν αἰτίας ἀδήλους ὑπο- 

τρέχειν καὶ λανϑάνειν ἡμᾶς ἐπὶ ϑάτερα τὴν ὁρμὴν 
ἀγούσας.᾽ ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς γνωριμωτάτοις 

ἐστὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πολλάκις εἰρημένων. ἃ δὲ τού- 

τοις πάλιν αὐτὸς ἐξ ἐναντίας εἴρηκεν. οὐχ ὁμοίως 

οὕτως ἐν μέσῳ κείμενα, δι᾿ αὐτῶν παραϑήσομαι 
τῶν ἐχείνου λέξεων. ἐν μὲν γὰρ τῷ περὶ τοῦ 
ΖΙικάξειν ὑποϑέμενος δύο δρομεῖς ὁμοῦ συνξκπίπτειν 

ἀλλήλοις διαπορεῖ τί τῷ βραβευτῇ καϑήκει ποιῆσαι" 

ἱπότερον᾽ φησίν "ἔξεστι τὸν βραβευτὴν τὸν φοίνικα, 

ὁποτέρῳ βούλεται, ἀποδοῦναι; κἂν τύχωσιν αὐτῷ 

4 μηδὲν ϑύοριηδημπαδ: μηδενὶ 0. τοῦ ἑτέρου] τογῦ, 
τοῦ ἕτέρου τὸ ἕτερον ἀὺὺ ϑατέρου ϑάτερον ἵ ἀναιτίω 
Μ' οὐ Ῥα]. (απᾶθ Ὡ1Πη1ὶ οπούαψιχη): ἐναντίῳ 18 καὶ] ἧ καὶ ᾿ὴ 
17 τούτοις πάλιν] πολλάκις πάλιν τούτοις οοαθ χΧΒ 94. {οχῦ, 

ἀποδοῦναι, κἂν τύχωσιν αὐτῷ συνήϑεις ἑκάτεροι ὄντες --- ὡς 
ἂν χαρισάμενον (ἸΪ. 6. ὡς ἂν ἀποδοίη εἰ χαρίσαιτο) τρόπον 

σ 
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΄ ᾿ - “- 3 - ἱ ἱ 

Ἑ συνηϑέστεροι ὄντες. ὡς ἂν ἐνταῦϑα τῶν αὐτοῦ τι | 

χαρισάμενον τρόπον τινὰ μᾶλλον, ὡς χοινοῦ τοῦ : 

φοίνικος γεγονότος ἀμφοτέρων, οἵἷονεί τινος κλήρου 

γιγνομένου ἐνάλλως κατὰ τὴν ἐπίχλισιν, ὡς ἔτυχε 

δοῦναι αὐτόν: λέγω δ᾽ ἣν ἔτυχεν ἐπίκλισιν, οἵα 5 

γίγνεται ὅταν, δυεῖν προκειμένων δραχμῶν ὁμοίων 

χατὰ τὰ λοιπά, ἐπὶ τὴν ἑτέραν ἐπικλίναντες λαμβά- 

νῶμεν αὐτήν. ἐν δὲ τῷ ἕχτῳ περὶ Καϑήκοντος Ἶ 
“εἶναί τινα φήσας πράγματα μὴ πάνυ πολλῆς ἄξια 
ὄντα πραγματείας μηδὲ προσοχῆς ἀφιέναν περὶ τὸ 

Ε ταῦτα τῇ ὡς ἔτυχεν ἐπιχλλίσει τῆς διανοίας οἴεται 

δεῖν τὴν αἵρεσιν ἀποκληρώσαντας, “οἷον᾽ φησίν "ἡ εἰ 

τῶν δοκιμαζόντων τάσδε τινὰς δραχμὰς δύο ἐπὶ 

τοσόνδε οἱ μὲν τήνδε, οἱ δὲ τήνδε φαῖεν εἶναι καλήν, 
δέοι δὲ μίαν αὐτῶν λαβεῖν᾽ τηνικαῦτ᾽ ἀφέντες τὸ τὸ 
ἐπὶ πλεῖον ἐπιζητεῖν. ἣν ἔτυχε ληψόμεϑα, κατ᾽ ἄδηλον 

τινὰ ἀποχληρώσαντες αὐτὰς λόγον, καὶ εἰ μάλιστα 

τὴν μοχϑηρὰν ληψόμεϑα αὐτῶν. ἐν τούτοις γὰρ 

ἀποκλήρωσις χαὶ τὸ ὡς ἔτυχεν ἐπικλῖνον τῆς δια- 

νοίας. ἄνευ πάσης αἰτίας εἰσάγει τὴν ἀδιαφόρων λῆψιν. 90 

τινά, ἢ μᾶλλον -- γενομένου τὴν ἄλλως κατὰ τὴν ἐπίκλισιν 
ἣν ἔτυχε δοῦναι αὐτόν 

1 συνηϑέστεροι οὐ ἐνάλλως δαθίαν ΟἸΘΕΘ ἢ 5 8 ἕκτῳ] 
ἐνάτῳ ΤυνΠΘθι5 10 ὄντα] εἶναι τη6]. 46]. γἱᾶ. 19 “εἰ 
τῶν Ῥτηρουΐαβ: οἵ τῶν (ἡμῶν Ν᾽) 18 τάσδε] ποσὰς δὴ 
Μδαν ρΊιΒ 14 τοσόνδε] πόσον (!. ποσὸν) δὴ ΕἸΆΡΘΥΙα8 
10. καλήν, δέοι δὲ μίαν Ὗ: καλὴν δὲ οὐδεμίαν 10 616- 
ΒΘη08: ἐπιπλεῖον 10. ἔτυχε] ἂν τύχῃ 1άθ; ΠΟῚ ΟΡ ΙΒ 
10. ἄδηλον --- αὐτὰς λόγον Ὑ : ἄλλον --- αὐτά" ἔλεγε 11 εἰ 
ῬαθΡηθγαβ: ἔτι 18 γὰρ] γὰρ ἡ ΝΥ. ΜαΙῖμι ἀποκλήρω σίς 
τις 20 ὝΤ: τὸ ἄνευ ἃυῦὺ τὸ χωρὶς 10. Μ: διαφορῶν 
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24. Ἔν τῷ τρίτῳ περὶ τῆς 4΄αλεχτικῆς ὑπειπὼν 
ὕτι “Πλάτων ἐσπούδασε περὶ τὴν διαλεχτικὴν καὶ 

᾿Δριστοτέλης καὶ ἀπὸ τούτων οἱ ἄχρι Πολέμωνος 
χαὶ Στράτωνος μάλιστα δὲ Σωκράτης᾽ καὶ ἐπιφω- 1040 

ο νήσας ὅτι ᾿καὶ συνεξαμαρτάνειν ἄν τις ἐθελήσειε 

τούτοις τοσούτοις καὶ τοιούτοις οὖσιν᾽ ἐπιφέρει 

κατὰ λέξιν “εἰ μὲν γὰρ ἐκ παρέργου περὶ αὐτῶν 
εἰρήκεσαν. τάχ᾽ ἄν τις διέσυρε τὸν τύπον τοῦτον᾽" 

οὕτω δ᾽ αὐτῶν ἐπιμελῶς εἰρηκότων ὡς ἐν ταῖς 
10 μεγίσταις δυνάμεσι καὶ ἀναγκαιοτάταις αὐτῆς οὔσης, 

οὐ πιϑανὸν ἐπὶ τοσοῦτον διαμαρτάνειν αὐτοὺς ἐν 

τοῖς ὅλοις ὄντας οἵους ὑπονοοῦμεν. τέ οὖν σύ, 

φήσαι τις ἄν, αὐτὸς ἀνδράσι τοιούτοις καὶ τοσούτοις 

οὐδέποτε παύσῃ μαχόμενος οὐδ᾽ ἐλέγχων, ὡς νομί- 

18 ξεις, ἐν τοῖς κυριωτάτοις καὶ μεγίστοις διαμαρ- Β 

τάνοντας; οὐ γὰρ δήπου περὶ μὲν διαλεχτικῆς 

ἐσπουδασμένως ἔγραψαν, περὶ δ᾽ ἀρχῆς καὶ τέλους 

καὶ ϑεῶν καὶ δικαιοσύνης ἐκ παρέργου καὶ παίζοντες, 

ἐν οἷς τυφλὸν αὐτῶν ἀποκαλεῖς τὸν λόγον καὶ 

0 μαχόμενον αὑτῷ καὶ μυρίας ἄλλας ἁμαρτίας ἔχοντα. 

Ὁ. “Τὴν ἐπιχαιρεκακίαν ὕπου μὲν ἀνύπαρκτον 

εἷναί φησιν᾽ ἐπεὶ τῶν μὲν ἀστείων οὐδεὶς ἐπ᾽ ἀλλο- 

τρίοις κακοῖς χαίρει. τῶν δὲ φαύλων οὐδεὶς χαίρει 

τὸ παράπαν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ περὶ ᾿“γαϑοῦ τὸν 

5 φϑόνον ἐξηγησάμενος ὅτι “λύπη ἐστὶν ἐπ᾽ ἀλλο- 

τρίοις ἀγαϑοῖς, ὡς δήποτε βουλομένων ταπεινοῦν 

τοὺς πλησίον, ὅπως ὑπερέχωσιν αὐτοί. συνάπτει τὰ 

8 οἵ Μ 17 ἔγραψαν ἂν Κ"ὶ 28 τῶν δὲ --- χαίρει Μ 

πα τ ὔἍ- 



250 θῈ ΘΤΟΙΟΟΒΌΜ ΒΕΡΌΘΝΑΝΤΊΙΙΣ, 

τῆς ἐπιχαιρεκακίας᾽ ἱταύτῃ δὲ συνεχὴς ἡ ἐπιχαι- 

ρεχακία γίγνεται, ταπεινοὺς βουλομένων εἶναι τοὺς 

πλησίον διὰ τὰς ὁμοίας αἰτίας, καϑ'’ ἑτέρας δὲ 
φυσικὰς φορὰς ἐκτρεπομένων, ὃ ἔλεος γίγνεται.᾽ 

δῆλος γάρ ἐστιν ἐνταῦϑα τὴν ἐπιχαιρεκακίαν ὑπαρ- 
χτὴν ὥσπερ τὸν φϑόνον καὶ τὸν ἔλεον ἀπολιπών, 

ἣν ἐν ἑτέροις ἀνύπαρχτον εἶναί φησιν ὥσπερ τὴν 

μισοπονηρίαν καὶ τὴν αἰσχροκέρδειαν. 

20. Ἐν πολλοῖς εἰρηκὼς ὅτι παρὰ τὸν πλεί- 

ονὰ χρόνον οὐδὲν μᾶλλον εὐδαιμονοῦσιν ἀλλ᾽ 
ὁμοίως καὶ ἐπίσης τοῖς τὸν ἀμερῇ χρόνον εὐδαι- 
μονίας μετασχοῦσιν.᾽ ἐν πολλοῖς πάλιν εἴρηκεν ὡς 

“οὐδ᾽ ἂν τὸν δάκτυλον χαϑήκοι προτεῖνανι χάριν 
ἀμεριαίας φρονήσεως. χαϑάπερ ἀστραπῆς διξρχο- 

Ὁ μένης. ἀρκέσει ὃὲ παραϑεῖναι τὰ ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν 

ἢ [Ἐ9 

᾿Ηϑικῶν Ζητημάτων ὑπ’ αὐτοῦ γεγραμμένα περὶ 

τούτων᾽ ὑπειπὼν γὰρ ὡς “οὔτε πᾶν ἀγαϑὸν ἐπίσης 
εἰς χαρὰν πίπτει οὔτε πᾶν κατόρϑωμα εἰς σεμνο- 

λογίαν᾽ ἐπενήνοχε ταῦτα “καὶ γάρ, εἰ μόνον μέλλοι 
ἀμερῆ χρόνον ἢ τὸν ἔσχατον ἕξειν φρόνησιν. οὐδ᾽ 

ἂν τὸν δάκτυλον χαϑήκοι ἐκτεῖναι ἕνεκα τῆς οὕτω 

παρεσομένης φρονήσεως .᾽ καίπερ παρὰ τὸν πλείονα 

χρόνον οὐδὲν μᾶλλον εὐδαιμονούντων οὐδὲ τῆς 

ἀιδίου εὐδαιμονίας αἱρετωτέρας γιγνομένης παρὰ τὴν 
ἀμεριαίαν. εἰ μὲν οὖν τὴν φρόνησιν ἡγεῖτο ποιη- 
τιχὺὸν εἶναι τῆς εὐδαιμονίας ἀγαϑὸν ὥσπερ ὁ Ἐπέ- 

4 ἐντρεπομένων Ἦ 18 οὐδ᾽ ἂν Ὗ : οὐδὲ «αὖ οὐδὲν 
14 ἀστραπὴ ᾿ὶ 20 ἀγαϑὸν 5ο]υ5 Ῥα]αὐηπβ: τὸ ἀγαϑόν, 
ὑπᾶθ τὶ ἀγαϑόν ὕὔδοηογαβ, νἱα. ΕΠ ρΊοαν. Ρ. 810, 80 

10 

1 

20 
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κουρος, αὐτῆς ἔδει μόνον τῆς ἀτοπίας καὶ παρα- 

δοξολογίας ἐπιλαμβάνεσθαι τοῦ δόγματος" ἐπεὶ δ᾽ 
ἡ φρόνησις οὐχ ἕτερόν ἐστι τῆς εὐδαιμονίας κατ᾽ 

αὐτὸν ἀλλ εὐδαιμονία. πῶς οὐ μάχεται τὸ λέγειν 

ἐπίσης μὲν αἱρετὴν εἶναι τὴν ἀμεριαίαν εὐδαιμονίαν 
καὶ τὴν ἀΐδιον, μηδενὸς δ᾽ ἀξίαν τὴν ἀμεριαίαν; 

21. “Τὰς ἀρετάς φησιν ἀντακολουϑεῖν ἀλλήλαις, 
οὐ μόνον τῷ τὸν μίαν ἔχοντα πάσας ἔχειν, ἀλλὰ Εὶ 

φι 

καὶ τῷ τὸν κατὰ μίαν ὁτιοῦν ἐνεργοῦντα κατὰ πάσας 

10 ἐνεργεῖν. οὔτε γὰρ ἄνδρα φησὶ τέλειον εἶναι τὸν 
μὴ πάσας ἔχοντα τὰς ἀρετὰς οὔτε πρᾶξιν τελείαν, 

ἥτις οὐ κατὰ πάσας πράττεται τὰς ἀρετάς. ἀλλὰ 

μὴν ἐν τῷ ἕχτῳ τῶν ᾿Ηϑικῶν Ζητημάτων ὃ Χρύσιπ- 

πος οὐκ ἀεὶ φησὶν ἀνδρίζεσθϑαι τὸν ἀστεῖον οὐδὲ 

15 δειλαίνειν τὸν φαῦλον, ὡς δ᾽ ἐν φαντασίαις ἐπι- 
φερομένων τινῶν, τὸν μὲν ἐμμένειν τοῖς κρίμασι 
τὸν δ᾽ ἀφίστασϑαι. πιϑανὸν δέ᾽ φησί 'μηδ᾽ ἀκο- 1047 
λασταίνειν ἀεὶ τὸν φαῦλον. εἴπερ οὖν τὸ ἀνδρί- 
ξεσϑαι τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ἀνδρείᾳ χρῆσϑαι καὶ τὸ 

90 δειλαίνειν οἷον δειλίᾳ χρῆσϑαι, μαχόμενα λέγουσι 

λέγοντες κατὰ πάσας μὲν ἅμα τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς 

κακίας ἐνεργεῖν τὸν ἔχοντα, μὴ ἀεὶ δὲ τὸν ἀστεῖον 

ἀνδρίζεσθϑαι μηδὲ δειλαίνειν τὸν φαῦλον. 
28, Τὴν ῥητορικὴν ὁρίζεται τέχνην, περὶ κόσμου 

8 κατ᾽ αὐτὸν Μ (οχ Ῥα]. πἰ81} οποίαϊαπι): καϑ᾽ αὑτὸ 
10 φησὶ ΝΥ: φασὶ 10 δὲ ἐν ὟὟ) : δέον ἐν Ἰιυτί, δεινῶν 
Μαάνὶρσίαβ. Ἰωοσαιῃ οοπδύϊθαὶϊν Οἰθβοπὰβ ἴα: ὡς δεινῶν φαντ, 
ἐπιφερομένων ἔστιν ὅτε τὸν μὲν ἐμμένειν οοἰξ. 34 χόσμον Χ 
κόσμον καὶ εὕρεσιν καὶ εὑρημένου ἨϊΥ ΘΊΪΙΒ 
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ὃς αἱ εἰρημένου λόγου τάξιν" ἔτι δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ 
αἱ ταῦτα γέγραφεν “οὐ μόνον δὲ τοῦ πο φτοῦ 

ὶ ἀφελοῦς ππν δεῖν οἴομαι ἐπιστρέφεσϑαι κἀπὶ 
τ τῶν λόγων ᾧ καὶ τῶν οἰκείων αὐ νο τον κατὰ τὰς 

ἐπιβαλλούσας τάσεις τῆς φωνῆς καὶ σχηματισμοὺς 
τοῦ τὲ προσώπου καὶ τῶν χειρῶν. οὕτω δέ τις 
φιλότιμος ἐνταῦϑα περὶ τὸν λόγον γενόμενος πάλιν 

ἕν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ περὶ τῆς τῶν φωνηέντων συγ- 
χρούσεως ὑπειπών “οὐ μόνον᾽ φησί “ταῦτα παρε- 

τέον τοῦ βελτίονος ἐχομένους. ἀλλὰ καὶ ποιὰς ἀσα- 
φείας καὶ ἐλλείψεις καὶ νὴ 4ία δολοικισμούς, ἐφ᾽ 

οἷς ἄλλοι ἂν αἰσχυνθείησαν οὐκ ὀλίγοι. τὸ δὴ 

ποτὲ μὲν ἄχρι χειρῶν καὶ στόματος εὐπρεπείας ἐπιχω- 
θεῖν τοῖς λέγουσιν ἐν κόσμῳ τὸν λόγον διατίϑεσϑαι" 

ποτὲ δὲ μήτ᾽ ἐλλείψεων ἐπιστρέφεσϑαι καὶ ἀσαφειῶν 
ψψήτε σολοικίξζοντας αἰσχύνεσϑαι τελέως ὅ τι ἂν ἐπέῃ 

λέγοντός ἐστιν. 

29. Ἔν δὲ ταῖς Φυσικαῖς Θέσεσι περὶ τῶν 

ὡς ἃς α 

Ὑ ἐμπειρίας καὶ ἱστορίας δεομένων διακελευσάμενος 

τὴν ἡσυχίαν ἔχειν, ἂν μή τι χρεῖττον καὶ ἐναργέστε- 
θοὸν ἔχωμεν λέγειν, “ἵνα᾽ φησί μήτε Πλάτωνι παρα- 

πλησίως ὑπονοήσωμεν τὴν μὲν ὑγρὰν τροφὴν εἰς 

τὸν πλεύμονα φέρεσϑαι τὴν δὲ ξηρὰν εἰς τὴν κοι- 
λίαν, μήϑ'᾽ ἕτερα παραπλήσια γεγονότα τούτοις δια- 

πτώματα. δοχῶ δὴ τὸ ἐγκαλεῖν ἑτέροις εἶτα περι- 

1 εἰρημένου] εἰρομένου Μ. εὑρημένου Υ ΟἸΚυηδημα8, 8}1] 
8 κἀπὶ) ἐπὶ ΝΥ. ΑἸ] Ἰδοὺ 4 ὦ] ἀλλὰ Χ. ΘΘΟΙαδὶ} 
ΠαΘΌπθυαβ. ΝΙΠῚ] οουδαμι 10 σολοικίξοντας αἰσχύνεσϑαι]) 
σολοικίζοντος ῬΑ]. 10. ἐπέῃ Ἐ: εἴπῃ 
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πίπτειν αὐτὸν οἷς ἐγκαλεῖ καὶ μὴ φυλάττεσϑαι. τῶν 

ἐναντιωμάτων μέγιστον εἶναι καὶ τῶν διαπτωμάτων 
αἴσχιστον. ἀλλὰ μὴν αὐτός 'τὰς διὰ δέκα ἀξιω- 

μάτων συμπλοκὰς πλήϑει φησὶν ὑπερβάλλειν ἕχα- 

στὸν μυριάδας᾽ οὔτε δι΄ αὑτοῦ ξητήσας ἐπιμελῶς 

οὔτε διὰ τῶν ἐμπείρων τἀληϑὲς ἱστορήσας. καίτοι 

Πλάτων μὲν ἔχει τῶν ἰατρῶν τοὺς ἐνδοξοτάτους 

μαρτυροῦντας. ᾿Ιπποχράτην Φιλιστίωνα Ζ᾽ιώξιππον 

τὸν ἹἹπποχράτειον, καὶ τῶν ποιητῶν Εὐριπίδην 
ι0᾽4λκαῖον Εὔπολιν ᾿Ερατοσϑένην, λέγοντας ὅτι τὸ 

ποτὸν διὰ τοῦ πνεύμονος διέξεισι" Χρύσιππον δὲ 

πάντες ἐλέγχουσιν οἵ ἀριϑμητικοί, ὧν καὶ Ἵππαρχός 

ἐστιν ἀποδεικνύων τὸ διάπτωμα τοῦ λογισμοῦ 

παμμέγεϑες αὐτῷ γεγονός" εἴγε τὸ μὲν καταφατικὸν 

ι5 ποιεῖ συμπεπλεγμένων ἀξιωμάτων μυριάδας δέχα 

καὶ πρὺς ταύταις τρισχίλια τεσσαράκοντα ἐννέα, τὸ 

δ᾽ ἀποφατικὸν ἐννακόσια πεντήκοντα δύο πρὸς τριά- 

κοντα χαὶ μιᾷ μυριάσι. 
80. Τῶν πρεσβυτέρων τινές, ἃ τῷ τὸν ὀξίνην 

0 ἔχοντι συνέβαινε μήϑ᾽ ὡς ὄξος ἀποδόσϑαι δυνα- 
μένῳ μήϑ᾽ ὡς οἶνον, ἔφασαν τῷ Ζήνωνι συμβαίνειν" 
τὸ γὰρ προηγμένον αὐτῷ μήϑ᾽ ὡς ἀγαϑὸν μήϑ᾽ ὡς 
ἀδιάφορον ἔχειν διάϑεσιν. ἀλλ᾽ ὃ Χρύσιππος ἔτι 
μᾶλλον τὸ πρᾶγμα δυσδιάϑετον πεποίηκεν" ὃτὲ μὲν 

5 γάρ φησι 'ἱμαίνεσϑαι τοὺς τὸν πλοῦτον καὶ τὴν 
ὑγίειαν καὶ τὴν ἀπονίαν καὶ τὴν ὁδλοκληρίαν τοῦ 

σώματος ἐν μηδενὶ ποιουμένους μηδ᾽ ἀντεχομένους 

ὅ αὑτοῦ Ἐ: αὐτοῦ 0 Ἔ: τὸ ἀληϑὲξ 9. Εὐριπίδην) Νθοῖς, 
Ῥ.Ο 16 Ἐ; τεσσαρακονταεννξα 11 Ἐ; πεντηκονταδύο 

") 

’ὰ ͵ 
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τῶν τοιούτων." ὁτὲ δὲ παραϑέμενος τὰ τοῦ "Ησιόδου 
“ἐργάζξευ, Πέρση, δῖον γένος ἐπιπεφώνηκεν ὅτι 

“τἀναντία παραινεῖν μανικόν ἐστι, τό μὴ ἐργάξευ, 

Πέρση. δῖον γένος. καὶ τὸν μὲν σοφόν᾽ ἐν τοῖς περὶ 
Βίων “καὶ βασιλεῦσι συνέσεσϑαί φησιν ἕνεκα χρη- ὅ 
ματισμοῦ καὶ σοφιστεύσειν ἐπ᾽ ἀργυρίῳ, παρ᾽ ὧν 
μὲν προλαμβάνοντα πρὸς οὺς δὲ συντιϑέμενον τῶν 
μαϑητῶν"᾽ ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ τοῦ Καϑήκοντος “καὶ 

1048 χυβιστήσειν τρὶς ἐπὶ τούτῳ λαβόντα τάλαντον. ἐν 

δὲ τῷ πρώτῳ περὶ ᾿4γαϑῶν τρόπον τινὰ συγχωρεῖ τὸ 
καὶ δίδωσι τοῖς βουλομένοις τὰ προηγμένα καλεῖν 
ἀγαϑὰ καὶ κακὰ τἀναντία. ταύταις ταῖς λέξεσιν" 

“ἔστιν εἴ τις βούλεται κατὰ τὰς τοιαύτας παραλλαγὰς 

τὸ μὲν ἀγαϑὸν αὐτῶν λέγειν τὸ δὲ κακόν, ἐπέ γ᾽ 
αὐτὰ φερόμενος τὰ πράγματα καὶ μὴ ἄλλως ἀπο- τ5 

πλανώμενος. ἐν μὲν τοῖς σημαινομένοις οὐ δια- 

πίπτοντος αὐτοῦ, τὰ δ᾽ ἄλλα στοχαζομένου τῆς κατὰ 

τὰς ὀνομασίας συνηϑείας. οὕτω δὲ τὸ προηγμένον 
Β τἀγαϑῷ συναγαγὼν ἐγγὺς ἐνταῦϑα καὶ συμμίξας ἐν 

ἑτέροις πάλιν “οὐδὲν εἶναί φησι τούτων καϑόλου 30 
πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἀποσπᾶν τὸν λόγον ἡμᾶς καὶ ἀπο- 

στρέφειν ἁπάντων τῶν τοιούτων᾽ ταῦτα γὰρ ἐν 

τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Πᾳροτρέπεσϑαι γέγραφεν. ἐν 
δὲ τῷ τρίτῳ περὶ Φύσεως ᾿μακαρίξεσϑαί φησιν ἐνίους 
βασιλεύοντας καὶ πλουτοῦντας, ὕμοιον εἰ χρυσαῖς 3 

ἀμίσι χρώμενοι καὶ χρυσοῖς κρασπέδοις ἐμακαρέξοντο᾽ 

᾿ς 1 Ἡσιόδου! ΟἿ 299 18 ἔστιν ΠθΘΌποσαΒ 14 γ᾽ αὐτὰ 
ΝΥ: ταῦτα 1 καὶ μὴ ἄλλως ἀποπλανώμενος) οτα. ῬΑ]. 
19. ἢ; τῷ ἀγαϑῷ 21 ἀποστρέφειν) 8604, δεῖν Μεααν]ρὶαΒ 
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τῷ δ᾽ ἀγαθῷ τὸ τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν οἷονεὶ δραχ- 
μὴν ἀποβαλεῖν καὶ τὸ νὸσῆσαι οἷον προσκόψαι." 
διὸ τῶν ἐναντιωμάτων τούτων οὐ μόνον τὴν ἀρετὴν 

ἀλλὰ καὶ τὴν πρόνοιαν ἀναπέπληχεν. ἡ μὲν γὰρ 
ἀρετὴ μικρολόγος ἐσχάτως φανεῖται καὶ ἀνόητος 
περὶ ταῦτα πραγματευομένη καὶ τούτων ἕνεκα πλεῖν 

εἰς Βόσπορον κελεύουσα καὶ κυβιστᾶν τὸν σοφόν, 

ὁ δὲ Ζεὺς γελοῖος εἰ Κτήσιος χαίρει καὶ ᾿Επικάρ- 

πίος καὶ Χαριδότης προσαγορευόμενος. ὅτι δηλαδὴ 

χρυσᾶς ἀμίδας καὶ χρυσᾶ χράσπεδα χαρίζεται τοῖς 

φαύλοις. τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς ἄξια δραχμῆς, ὅταν πλού- 
σιοι γένωνται κατὰ τὴν τοῦ Ζιὸς πρόνοιαν᾽ ἔτι δὲ 

γελοιότερος ὃ ᾿4πόλλων, εἰ περὶ χρυσῶν κρασπέδων 

καὶ ἀμίδων κάϑηται ϑεμιστεύων καὶ περὶ προσ- 

κομμάτων ἀπολύσεως. 
91. Ἔτι δὲ μᾶλλον τῇ ἀποδείξει τὸ ἐναντίωμα 

ποιοῦσι φανερώτερον. ᾧ γὰρ ἔστιν εὖ χρήσασϑαι 
καὶ κακῶς. τοῦτό φασι μήτ᾽ ἀγαϑὸν εἶναι μήτε 

κακόν. πλούτῳ δὲ καὶ ὑγιείᾳ καὶ δώμῃ σώματος 

κακῶς χρῶνται πάντες οἵ ἀνόητοι" διόπερ οὐδέν ἐστι 

τούτων ἀγαϑόν. εἴπερ οὖν ὃ ϑεὺς ἀρετὴν μὲν οὐ 
δίδωσιν ἀνθρώποις, ἀλλὰ τὸ καλὸν αὐθϑαίρετόν ἐστι. 
πλοῦτον δὲ καὶ ὑγίειαν χωρὶς ἀρετῆς δίδωσιν. οὐκ 
εὖ χρησομένοις δίδωσιν ἀλλὰ κακῶς, τουτέστι βλα- 

βερῶς καὶ αἰσχρῶς καὶ ὀλεϑρίως. καίτοι εἰ μὲν 
δύνανται τὴν ἀρετὴν παρέχειν οἵ ϑεοί, οὔκ εἰσι 

χρηστοὶ μὴ παρέχοντες" εἰ δὲ μὴ δύνανται ποιεῖν 

1 οἵονεὶ) εἶναι οἵἷονεὶ Μαάνίρίαδβ; τηλ]ῖπι οἷον εἶναι 
9 Χαριδώτης ὁ 
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ἀγαθούς, οὐδ᾽ ὠφελεῖν δύνανται, μηδενός γε τῶν 

ΒἘ ἄλλων ὄντος ἀγαθοῦ μηδ᾽ ὠφελίμου. τὸ δὲ τοὺς 
ἄλλως γενομένους ἀγαθοὺς ἘΞ κρίνειν κατ᾽ ἀρετὴν 

ἢ ἰσχὺν οὐδέν ἐστι καὶ γὰρ τοὺς ϑεοὺς οἵ ἀγαϑοὶ 
κρίνουσι κατ᾽ ἀρετὴν καὶ ἰσχύν᾽ ὥστε μηδὲν μᾶλλον 5 
ὠφελεῖν ἢ ὠφελεῖσϑαι τοὺς ϑεοὺς ὑπὸ τῶν ἀνϑρώ- 
πων. καὶ μὴν οὔϑ᾽ αὑτὸν ὁ Χρύσιππος ἀποφαίνει 
σπουδαῖον οὔτε τινὰ τῶν αὑτοῦ γνωρίμων ἢ καϑηγε- 

μόνων. τί οὖν περὶ τῶν ἄλλων φρονοῦσιν ἢ ταῦτα 
ἅπερ λέγουσι; μαίνεσϑαι πάντας, ἀφραίνειν, ἀνοσίους τὸ 

Ε εἶναι. παρανόμους, ἐπ᾽ ἄκρον ἥκειν δυστυχίας, κα- 
κοδαιμονίας ἁπάσης εἶτα προνοίᾳ ϑεῶν διοικεῖσθαι 

τὰ χκαϑ' ἡμᾶς οὕτως ἀϑλίως πράττοντας; εἰ γοῦν 

οἵ ϑεοὶ μεταβαλόμενοι βλάπτειν ἐθέλοιεν ἡμᾶς καὶ 
κακοῦν καὶ διαστρέφειν καὶ προσεπιτρίβειν. οὐκ ἂν τὸ 

δύναιντο διαϑεῖναι χεῖρον ἢ νῦν ἔχομεν. ὡς Χρύ- 

διππος ἀποφαίνει μήτε κακίας ὑπερβολὴν ἀπολείπειν 
ἦτε κακοδαιμονίας τὸν βίον" ὥστ᾽, εἰ λάβοι φωνήν, 

εἰπεῖν ἂν αὐτὸν τὰ τοῦ ᾿Ηρακλέους 

ἱγέμω κακῶν δή, κοὐκέτ᾽ ἔσϑ' ὕπου τεϑῇ.᾽ 30 

τίνας οὖν ἄν τις εὕροι μαχομένας μᾶλλον ἀλλήλαις 
ἀποφάσεις τῆς περὶ ϑεῶν Χρυσίππου καὶ τῆς περὶ 

1049 ἀνθρώπων, τοὺς μὲν ὡς ἔνι βέλτιστα προνοεῖν τοὺς 

δ᾽ ὡς ἔνι χείριστα πράττειν λέγοντος; 

1. γε Ἐ-: τε 8 Ἰδο. βισπαγιῦ ῬαΘΌΠΘΙΒ. ΒΌΡΡΙθο: 
ἀγαθοὺς [ἄλλως ἀγαϑοὺ ς] Ἀρένειν ἢ (ᾷοο οὑπὶ ὙΥ) κατ᾽ 
ἀρετὴν καὶ ἰσχύν, εἰ ἐἸσχύουσιν, ἀπὰθ υἱᾶ, οΥὐύω Ἰθούϊο 
ἰσχύουσιν 9. ἢ ταῦτα] εἰ ἀληϑῆ ταῦτα Ἐν: τη Ὁ] 1π εἰ ταῦτ᾽ 
ἀληϑὴῆ 20 πιν. Ηρτο. ἔἶπτν, 1245 10. κοὐκέτ᾽ άθρηῃ ; καὶ οὐκ 
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92. ᾿Εγκαλοῦσιν αὐτῷ τινὲς τῶν Πυϑαγορικῶν 

ἕν τοῖς περὶ Δικαιοσύνης γράφοντι περὶ τῶν ἀλεκ- 
τρυόνων ὅτι “χρησίμως γεγόνασι" ἐπεγείρουσι γὰρ 

ἡμᾶς καὶ τοὺς σχορπίους ἐχλέγουσι καὶ κατὰ τὰς 

σι μάχας ἐπιστρέφουσι, ζῆλόν τινα πρὸς ἀλκὴν ἐμποι- 

οὔντες᾽ ὅμως ὃὲ δεῖ κατεσϑίειν καὶ τούτους. ἵνα 

“μὴ τὴν χρείαν ὑπερβάλλῃ τὸ πλῆϑος τῶν νεοττῶν. 

ὁ δ᾽ οὕτω καταγελᾶ τῶν ἐπὶ τούτοις ἐγκαλούντων, 

ὥστε περὶ τοῦ Ζ4ι΄τός, τοῦ σωτῆρος καὶ γενέτορος Β 
καὶ πατρὸς δίκης καὶ εὐνομίας καὶ εἰρήνης. ταῦτα 

γράφειν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Θεῶν “ὡς δ᾽ αἱ πόλεις 

πλεονάσασαι εἰς ἀποικίας ἀπερῶσι τὰ πλήϑη καὶ 

πολέμους ἐνίστανται πρός τινας, οὕτως ὃ ϑεὸς 

φϑορᾶς ἀρχὰς δίδωσι"᾽ καὶ τὸν Εὐριπίδην μάρτυρα 

καὶ τοὺς ἄλλους προσάγεται, τοὺς λέγοντας ὡς ὃ 

Τρωικὸς πόλεμος ὑπὸ τῶν ϑεῶν ἀπαντλήσεως χάριν 

τοῦ πλήϑους τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους γένοιτο" 

τούτων δὲ τὰς μὲν ἄλλας ἀτοπίας ἄφες" οὐ γὰρ εἴ 

τι μὴ καλῶς ἀλλ᾽ ὅσα πρὸς ἑαυτοὺς διαφόρως 
λέγουσιν. ἐξετάσαι μόνον πρόκειται" σκόπει δ᾽ ὅτι 

τῷ ϑεῷ καλὰς μὲν ἐπικλήσεις ἀεὶ καὶ φιλανθρώπους, 

ἄγρια δ᾽ ἔργα καὶ βάρβαρα καὶ Γαλατικὰ προστίϑησιν. 
οὐ γὰρ ἀποικίαις ἐοίκασιν αἵ τοσαῦται φϑοραὶ καὶ Ο 

πανωλεϑρίαι τῶν ἀνθρώπων, οἵας ὃ Τρωικὸς εἰργά- 

28 σατο πύλεμος καὶ πάλιν ὃ Μηδικὸς καὶ 1Πελο- 
ποννησιακός, εἰ μή τινας ἐν “4ιδου καὶ ὑπὸ γῆς 

ἴσασιν οὗτοι πόλεις κτιζομένας, ἀλλὰ τῷ Γαλάτῃ 

1 [- 

»᾿ φϑι 

2 [-- 

12 ἀπερῶσι ": ἀποίρουσι οἵ. Ῥταρίαν, ». ΠΙΧ 117 τοῦ 
τῶν ἢ: τῶν’ 

ῬΙαΐατομὶ Μοτα]ία, ΟῚ]. ΥἹ. 11 
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Ζηιοτάρῳ ποιεῖ Χρύσιππος ὅμοιον τὸν ϑεὸν, ὅς, 

πλειόνων αὐτῷ παίδων γεγονότων, ἑνὶ βουλόμενος 

τὴν ἀρχὴν ἀπολιπεῖν καὶ τὸν οἶκον ἅπαντας ἐκεί- 

νους ἀπέσφαξεν, ὥσπερ ἀμπέλου βλαστοὺς ἀποτεμὼν 

καὶ κολούσας. ἵν᾿ εἷς ὁ λειφϑεὶς ἰσχυρὸς γένηται 

καὶ μέγας. καίτοι γ᾽ ὃ μὲν ἀμπελουργὸς ἔτι μικρῶν 

ὄντων καὶ ἀσϑενῶν τοῦτο ποιεῖ τῶν κλημάτων, καὶ 

ἡμεῖς νεογνῶν καὶ τυφλῶν ὄντων τῶν σκυλακίων 

) ὑφαιροῦμεν τὰ πολλὰ φειδόμενοι τῆς κυνός" ὁ δὲ 
Ζεὺς οὐ μόνον ἐάσας καὶ περιιδὼν ἐν ἡλικίᾳ γενο- 

μένους ἀλλὰ καὶ φύσας αὐτὸς καὶ αὐξήσας ἀπο- 

τυμπανίζει. φϑορᾶς καὶ ὀλέϑρου μηχανώμενος προ- 

φάσεις, δέον αἰτίας καὶ ἀρχὰς γενέσεως μὴ παρασχεῖν. 

88. Τοῦτο μὲν οὖν ἔλαττόν ἐστιν ἐκεῖνο δὲ 
μεῖξον" οὐδεὶς γὰρ φύεται ἀνϑρώποις πόλεμος ἄνευ 

κακίας, ἀλλὰ τὸν μὲν φιληδονία τὸν δὲ πλεονεξία 
τὸν δὲ φιλοδοξία τις ἢ φιλαρχία συρρήγνυσιν. οὐ- 

χοῦν εἰ πολέμους ὁ ϑεὸς ἐνεργάζεται., καὶ κακίας, 
παροξύνων καὶ διαστρέφων τοὺς ἀνθρώπους. καί- 

τοι λέγει δ᾽ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ τοῦ Ζικάξειν καὶ 

πάλιν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Θεῶν ὡς “τῶν αἰσχρῶν 

τὸ ϑεῖον παραίτιον γίγνεσϑαι οὐκ εὔλογόν ἐστιν" 

ὃν τρόπον γὰρ οὔτε νόμος τοῦ παρανομεῖν παραίτιος 

γένοιτ᾽ ἂν οὔϑ᾽ οἱ ϑεοὶ τοῦ ἀσεβεῖν. οὕτως εὔλογον 
μηδ᾽ αἰσχροῦ μηδενὸς εἶναι παραιτίους.᾽ τί οὖν 
αἴσχιον ἀνθρώποις φϑορᾶς ὑπ᾽ ἀλλήλων γιγνομένης, 
ἧς φησι Χρύσιππος ἐνδιδόναι τὰς ἀρχὰς τὸν ϑεόν; 

ΕΤΙ ἐκεῖνο Ἐ.: κἀκεῖνο 1ὅ τοῖς ἀνϑιρώποις ΒΘΗΒΘ]ΘΥτ8 
20 δ΄ αὐτὸς) αὐτὸς ὟΥ. γ᾽ αὐτὸς π΄. Μα]τη ὃ αὐτὸς 

10 

1ὅ 

20 

9ὅ 
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ἀλλὰ νὴ Δία φήσει τις ἐπαινεῖν πάλιν τοῦ Εὐρι- 
πίδου λέγοντος 

“δἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν. οὔκ εἰσιν ϑεοί"" Ιῃ 
’ 

καν 

»" δ 

6 τὸ ῥᾷστον εἶπας. αἰτιάσασϑαι ϑεούς"" 

ὥσπερ ἡμῶν ἄλλο τι νῦν πραττόντων ἢ τὰς ἐναντίας 

αὐτοῦ φωνὸς καὶ ὑπολήψεις παρατιϑεμένων. 
94. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ αὐτό γε τοῦτο τὸ νῦν ἐπαι- 

νούμενον οὐχ ἅπαξ οὐδὲ δὶς οὐδὲ τρὶς ἀλλὰ μυ- 
10 ριάκις ἔσται πρὸς Χρύσιππον εἰπεῖν 

“τὸ ῥᾷστον εἶπας. αἰτιάσασϑαι ϑεούς.᾽ 

πρῶτον γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Φύσεως τὸ ἀίδιον 

τῆς κινήσεως κυκχεῶνι παρεικάσας, ἄλλα ἄλλως στρέ- 

φοντι, καὶ ταράσσοντι τῶν γιγνομένων, ταῦτ᾽ εἴρηκεν" 1050 
15. “οὕτω δὲ τῆς τῶν ὅλων οἰκονομίας προαγούσης, 

ἀναγκαῖον κατὰ ταύτην. ὡς ἄν ποτ᾽ ἔχωμεν. ἔχειν 

ἡμᾶς. εἴτε παρὰ φύσιν τὴν ἰδίαν νοσοῦντες εἴτε 

πεπηρωμένοι εἴτε γραμματικοὶ γεγονότες ἢ μουσικοί.᾽ 

καὶ πάλιν μετ΄ ὀλίγον “κατὰ τοῦτον δὲ τὸν λόγον 
90 τὰ παραπλήσια ἐροῦμεν καὶ περὶ τῆς ἀρετῆς ἡμῶν 

καὶ περὶ τῆς κακίας καὶ τὸ ὅλον τῶν τεχνῶν καὶ 
τῶν ἀτεχνιῶν., ὡς ἔφην. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἅπασαν 

ἀναιρῶν ἀμφιβολίαν “οὐδὲν γὰρ ἔστιν ἄλλως τῶν 

κατὰ μέρος γενέσϑαι οὐδὲ τοὐλάχιστον ἢ κατὰ τὴν 

5 χοινὴν φύσιν καὶ κατὰ τὸν ἐκείνης λόγον. ὅτι δ᾽ Β τϑ σι 

8 Νααυῦὶς. Ρ». 441 ὅ 1άθιῃ Ρ. 451 
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ἡ κοινὴ φύσις καὶ ὃ κοινὸς τῆς φύσεως λόγος εἷμαρ- ᾿ Ἶφ φ αθ 

μένη καὶ πρόνοια καὶ Ζεύς ἐστιν, οὐδὲ τοὺς ἀντέποδας 

(ς-} 

1 ᾳῳ 

λέληϑε' πανταχοῦ γὰρ ταῦτα ϑρυλεῖται ὑπ᾽ αὐτῶν" 

καὶ τό ᾿Ζιὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. τὸν Ὅμηρον 

εἰρηκέναι φησὶν ὀρϑῶς, ἐπὶ τὴν εἱμαρμένην ἀναφέ- 

ροντα καὶ τὴν τῶν ὅλων φύσιν, καϑ' ἣν πάντα 

διοικεῖται. πῶς οὖν ἅμα μὲν οὐδενὸς αἰσχροῦ 
παραίτιος ὃ ϑεός, ἅμα δ᾽ οὐδὲ τοὐλάχιστον ἐνδέχεται 
γίγνεσθαι ἄλλως ἢ κατὰ τὴν κοινὴν φύσιν καὶ τὸν 

ἐχείνης λόγον; ἐν γὰρ πᾶσι τοῖς γιγνομένοις καὶ 

τὰ αἰσχρὰ δήπουϑέν ἐστιν. καίτοι ὃ μὲν ᾿Επίκουρος 

ἁμωσγέπως στρέφεται καὶ φιλοτεχνεῖ, τῆς ἀιδίου 

κινήσεως μηχανώμενος ἐλευϑερῶσαι καὶ ἀπολῦσαι 
τὸ ἑχούσιον ὑπὲρ τοῦ μὴ καταλιπεῖν ἀνέγκλητον 
τὴν κακίαν. ὃ δὲ Χρύσιππος ἀναπεπταμένην παρ- 

ρησίαν αὐτῇ δίδωσιν. ὡς οὐ μόνον ἐξ ἀνάγκης οὐδὲ 

καϑ' εἱμαρμένην ἀλλὰ καὶ κατὰ λόγον ϑεοῦ. καὶ 
κατὰ φύσιν πεποιημένῃ τὴν ἀρίστην. ἔτι δὲ καὶ 

ταῦϑ'᾽ ὁρᾶται κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα “τῆς γὰρ 

κοινῆς φύσεως εἰς πάντα διατεινούσης, δεήσει πᾶν 

τὸ ὁπωσοῦν γιγνόμενον ἐν τῷ ὅλω καὶ τῶν μορίων 
ὁτῳοῦν κατ᾽ ἐκείνην γενέσϑαι καὶ τὸν ἐκείνης λόγον 

κατὰ τὸ ἑξῆς ἀκωλύτως" διὰ τὸ μήτ᾽ ἔξωϑεν εἶναι 

τὸ ἐνστησόμενον τῇ οἰχονομίᾳ μήτε τῶν μερῶν 
μ᾿ μηδὲν ἔχειν ὕπως κινηϑήσεται ἢ σχήσει ἄλλως ἢ 

4 ἤομῃ. 48 11 δήπουϑεν)] Μοχίνϊδοὶ οοπϊθοθασδχη 
οοπῆγυηαῦ Ῥα].: δήπου ϑεῶν (ϑεὸός 5) 10. ᾿Επίκουρος] 
{βθμθσ. Ερίουγθα ᾿. 354,94 18 Χ: πεποιημένη 81 ὕὅλῳ 
Υ: λόγω Ὁ ἄλλως ἢ Μ: ἄλλως 

10 

β 
β 
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κατὰ τὴν κοινὴν φύσιν." τίνες οὖν αἱ τῶν μερῶν 

σχέσεις εἰσὶ καὶ κινήσεις; δῆλον μὲν ὅτι σχέσεις αἱ 

κακίαι καὶ τὰ νοσήματα, φιλαργυρίαν φιληδονέαι 

φιλοδοξίαν δειλίαν ἀδικίαι" κινήσεις δὲ μοιχεῖαι 

κλοπαὶ προδοσίαι ἀνδροφονίαι πατροκτονίαι. τού- 

τῶν οἴεται Χρύσιππος οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα παρὰ 

τὸν τοῦ Ζι΄ιὸς λόγον εἶναι καὶ νόμον καὶ δίκην καὶ 

πρόνοιαν ὥστε μὴ γίγνεσϑαι παρὰ τὸν νόμον τὸ 

παρανομεῖν μηδὲ παρὰ τὴν δίκην τὸ ἀδικεῖν μηδὲ 
παρὰ τὴν πρόνοιαν τὸ κακοποιεῖν. 

9. ᾿“λλὰ μήν τὸν ϑεὸν κολάζειν φησὶ τὴν 
κακίαν καὶ πολλὰ ποιεῖν ἐπὶ κολάσει τῶν πονηρῶν" 
ὥσπερ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Θεῶν “ποτὲ μὲν τὰ 
δύσχρηστα συμβαίνειν φησὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οὐχ ὥσπερ 

δ τοῖς φαύλοις χολάσεως χάριν, ἀλλὰ κατ᾿ ἄλλην 

οἰκονομίαν ὥσπερ ἐν ταῖς πόλεσι. κχαὶ πάλιν ἐν 
τούτοις “πρῶτον δὲ τῶν κακῶν παραπλησίως ἐστὶν 

ἀκουστέον τοῖς προειρημένοις᾽ εἶϑ᾽ ὅτι ταῦτ᾽ ἀπο- 
νέμεται κατὰ τὸν τοῦ 4΄πηὸς λόγον ἤτοι ἐπὶ κολάσει 

ἢ κατ᾽ ἄλλην ἔχουσάν πως πρὸς τὰ ὅλα οἰκονομίαν." 

ἔστι μὲν οὖν καὶ τοῦτο δεινόν, τὸ καὶ γίγνεσθαι 
τὴν κακίαν καὶ κολάζξεσϑαι κατὰ τὸν τοῦ Ζ]ιὼς λόγον. 

ἐπιτείνει δὲ τὴν ὑπεναντίωσιν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 

Φύσεως γράφων τάδε “ἣ δὲ κακία πρὸς τὰ δεινὰ 

5 συμπτώματα ἴδιόν τιν᾽ ἔχει λόγον᾽ γίγνεται μὲν 

γὰρ καὶ αὐτή πὼς κατὰ τὸν τῆς φύσεως λόγον καί, 
᾽ ἵν’ οὕτως εἴπω, οὐκ ἀχρήστως γίγνεται πρὸς τὰ 

24 δεινὰ] λοιπὰ γν». 1006} αποᾶ γγαθβίασγο υἱᾶ. 

ἢ 
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ὅλα" οὐδὲ γὰρ ἂν τἀγαϑὸν ἦν. καὶ οὗτος ἐπιτιμᾷ 
1061 τοῖς ἐπίσης πρὸς τἀναντία διαλεγομένοις, ὃς ὑπὸ 

τοῦ πάντως τι βούλεσϑαι καὶ περὶ παντὸς εἰπεῖν 

ἴδιον καὶ περιττὸν οὐκ ἀχρήστως λέγει βαλλαντιοτο- 

μεῖν, συκοφαντεῖν καὶ ἀφραίνειν. οὐκ ἀχρήστως 5 

ἀχρήστους εἶναι. βλαβερούς., κακοδαίμονας. εἶτα 

ποῖός τις ὁ Ζεύς, λέγω δὲ τὸν Χρυσίππου, κολάξων 

πρᾶγμα μήτ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μήτ᾽ ἀχρήστως γιγνόμενον; 
ἡ μὲν γὰρ κακία πάντως ἀνέγκλητός ἐστι κατὰ τὸν 

τοῦ Χρυσίππου λόγον ὃ ὃὲ Ζεὺς ἐγκλητέος εἴτ᾽ τὸ 
ἄχρηστον οὖσαν τὴν κακίαν πεποίηκεν εἴτε, ποιήσας 

οὐκ ἀχρήστως. κολάζει. 

90. Πάλιν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ 4Ἰκαιοσύνης εἰπὼν 
Β περὶ τῶν ϑεῶν., ὡς ἐνισταμένων ἐνίοις ἀδικήμασι, 

κακίαν δέ᾽ φησί ᾿καϑόλου ἄραι οὔτε δυνατόν ἐστιν ιτ5 

οὔτ᾽ ἔχει καλῶς ἀρϑῆναι.᾽ ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὐκ ἔχει 
καλῶς ἀρϑῆναι τὴν ἀνομίαν τὴν ἀδικίαν τὴν 
ἀβελτερίαν, οὐ τοῦ παρόντος ἐστὶ λόγου ξητεῖν᾽ αὐ- 

τὸς δὲ τὴν κακίαν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, διὰ τοῦ φιλο- 
σοφεῖν ἀναιρῶν, ἣν οὐκ ἔχει καλῶς ἀναιρεῖν, μαχό- 0 

μενόν τι ποιεῖ καὶ τῷ λόγῳ καὶ τῷ ϑεῷ" πρὸς δὲ 

τούτοις λέγων ἐνίοις ἀδικήμασιν ἐνίστασϑαι τὸν 

ϑεὸν ἔμφασιν πάλιν τῆς τῶν ἁμαρτημάτων δίδωσιν 
ἀνοσιότητος. 

91. Ἔτι περὶ τοῦ μηδὲν ἐγκλητὸν εἶναι μηδὲ 36 

1 οὐδὲ γὰρ ἂν ΒΟΥΙΌ51 οὰπὶ ΕΠΏΡΘΥΙΟ οχ Ρ. 1006: οὔτε 
γὰρ 10, τἀγαϑὸν οχ 1. 1. Οἴοβθπαβ: τἀγαϑὰ 1 1 
εἰ μὲν -- ἀρϑῆναι Ἦ,, πἶδὶ αποᾶ ΘΡῸ Βουϊρβὶ οὐκ ἔχει καλῶς 
ῬῸ οὐ καλῶς ἔχει 2 ἔτι Ἀ-: ὅτι 
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μεμπτὸν ἔν τῷ κόσμῳ, κατὰ τὴν ἀρίστην φύσιν ἁπάν- 

τῶν παραγομένων, πολλάκις γεγραφὼς ἔστιν ὕπου 

πάλιν ἐγχλητάς τινας ἀμελείας οὐ περὶ μικρὰ καὶ 

φαῦλα καταλείπει. ἐν γοῦν τῷ τρίτῳ περὶ Οὐσίας 
ΑΥ̓͂ , » » »"» 5 μνησϑεὶς ὅτι συμβαίνει τινὰ τοῖς καλοῖς κἀγαϑοῖς 

10 

20 

20 

τοιαῦτα “πότερον᾽ φησίν “ἀμελουμένων τινῶν. 
καϑάπερ ἐν οἰκίαις μείζοσι παραπίπτει τινὰ πίτυρα 

καὶ ποσοὶ πυροί τινες, τῶν ὅλων εὖ οἰχονομου- 
μένων" ἢ διὰ τὸ καϑίστασϑαι ἐπὶ τῶν τοιούτων 
δαιμόνια φαῦλα, ἐν οἷς τῷ ὄντι γίγνονται καὶ 

ἐγκλητέαι ἀμέλειαι:᾽ φησὶ δὲ πολὺ καὶ τὸ τῆς ἀνάγ- 
κης μεμῖχϑαι. τὸ μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα συμπτώματα 
τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν, οἷον ἡ Σωχράτους 

καταδίκη καὶ ὃ Πυϑαγόρου ζῶντος ἐμπρησμὸς ὑπὸ 

τῶν Κυλωνείων καὶ Ζήνωνος ὑπὸ Ζ]ημύλου τοῦ 

τυράννου καὶ ᾿ἀντιφῶντος ὑπὸ Ζ]ιονυσίου στρεβλου- 

μένων ἀναιρέσεις, πιτύροις παραπίπτουσιν ἀπεικάξειν, 

ὕσης ἐστὶν εὐχερείας, ἐῶ" τὸ δὲ φαύλους δαίμονας 

ἐκ προνοίας ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἐπιστασίας καϑίστασϑαι 

πῶς οὐκ ἔστιν ἔγκλημα τοῦ ϑεοῦ, καϑάπερ βασιλέως 

κακοῖς καὶ ἐμπλήκτοις σατράπαις καὶ στρατηγοῖς 

διοικήσεις ἐπιτρέποντος καὶ περιορῶντος ὑπὸ τούτων 
ἀμελουμένους καὶ παροινουμένους τοὺς ἀρίστους; 
καὶ μὴν εἰ πολὺ τὸ τῆς ἀνάγκης μέμικται τοῖς πράγ- 

μασιν, οὔτε κρατεῖ πάντων ὃ ϑεὸς οὔτε πάντα κατὰ 

τὸν ἐχείνου λόγον διοικεῖται. 

1 ἐν τῷ Ὗ ὅ ἔ: καὶ ἀγαϑοῖς 8 τινες] οἴῃ. Ραὶ. 
Τουῦ. γεοῦϊα8 10 ᾿ἀντιφῶντος) τυφῶνος ταρὶ 
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Ἑ 538. Πρὸς τὸν ᾿Επίκουρον μάλιστα μάχεται καὶ 
πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὴν πρόνοιαν ἀπὸ τῶν ἐν- 

νοιῶν, ἃς ἔχομεν περὶ ϑεῶν, εὐεργετικοὺς καὶ 
φιλανθρώπους ἐπινοοῦντες. καὶ τούτων πολλαχοῦ 

γραφομένων καὶ λεγομένων παρ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ἔδει 5 
λέξεις παρατίϑεσθαι καὶ τὸ χρηστοὺς ἅπάντας 
Ξ- . . γ δ᾽ δ 5 εἶναι τοὺς ϑεοὺς προσλαμβάνειν. ὅρα γὰρ οἷα Ἶου- 
δαῖοι καὶ Σύροι περὶ ϑεῶν φρονοῦσιν, ὅρα τὰ τῶν 

- ν , ᾽, 

ποιητῶν πόσης ἐμπέπλησται δεισιδαιμονίας. φϑαρ- 

Ῥ τὸν δὲ καὶ γενητὸν οὐδεὶς ὡς ἔπος εἰπεῖν διανοεῖται τὸ 

ϑεόν. ὧν ἵνα τοὺς ἄλλους ἀφῶ πάντας, ᾿ἀντίπατρος 

ὁ Ταρσεὺς ἐν τῷ περὶ Θεῶν γράφει ταῦτα κατὰ 

λέξιν πρὸ δὲ τοῦ σύμπαντος λόγου τὴν ἐνάργειαν, 
ἣν ἔχομεν περὶ ϑεοῦ, διὰ βραχέων ἐπιλογιούμεϑα. 

ϑεὸν τοίνυν νοοῦμεν ζῷον μακάριον καὶ ἄφϑαρτον ιτ5 

καὶ εὐποιητικὸν ἀνθρώπων." εἶτα τούτων ἕκαστον 
ἀφηγούμενος φησὶν οὕτω “καὶ μὴν ἀφϑάρτους 

αὐτοὺς ἡγοῦνται πάντες. οὐδεὶς οὖν ἐστι τῶν 

πάντων ὃ Χρύσιππος κατ᾽ ᾿ἀντίπατρον᾽ οὐδένα γὰρ 
1055 οἴεται πλὴν τοῦ πυρὸς ἄφϑαρτον εἶναι τῶν ϑεῶν, 90 

2 . , ς -- Α Νὴ 

ἀλλὰ πάντας ὁμαλῶς καὶ γεγονότας καὶ φϑαρησομε- 

νους. ταῦτα δὲ πανταχοῦ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὑπ᾽ αὐ- 
-" , ΄ ᾿ , 2 - , τοῦ λέγεται. παραϑήσομαι δὲ λέξιν ἐκ τοῦ τρέτου 

ὅ δεῖ ἢ θ καὶ τὸ χρηστοὺς --- προσλαμβάνειν) τϑοΐα 
56. Βαρρηΐ. 1. 6. καὶ τὸ ὅτι ἅπαντες προσλαμβάνουσι τοὺς 
ϑεοὺς εἶναι χρηστούς 10 ἕ: γεννητὸν 11 ϑεόν)] δαά. 
εἰ μὴ οὗτοι γ6] χωρὶς τούτων Ἐ 18 Μ: ἐνέργειαν 1101]. 
ἔννοιαν 19 οὐδένα αν. Τιαὐϊπα: οὐδὲν 20 πυρὸς] 
“:τός '“ΟγπΘΡα5, 8111 
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περὶ Θεῶν ἱκαϑ' ἕτερον λόγον οἱ μὲν γὰρ γενητοὶ 
εἶναι καὶ φϑαρτοὶ λέγονται, οἱ δ᾽ ἀγένητοι" καὶ 
ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὑποδείκνυσϑαι φυσικώτερον. Ἥλιος 
μὲν γὰρ καὶ σελήνη καὶ οἵ ἄλλοι ϑεοὶ παραπλήσιον 
ἔχοντες λόγον γενητοί εἰσιν, ὁ δὲ Ζεὺς ἀίδιός ἐστιν." 

χαὶ πάλιν προελθὼν ὅμοια δὲ καὶ περὶ τοῦ φϑίνειν 
καὶ περὶ τοῦ γενέσϑαι ῥηϑήσεται, περί τε τῶν ἄλλων 

ϑεῶν καὶ τοῦ Διός" οἵ μὲν γὰρ φϑαρτοί εἰσι τοῦ δὲ 
τὰ μέρη ἄφϑαρτα.᾽ τούτοις ἔτι βούλομαι παραβα- 

λεῖν μικρὰ τῶν ὑπὸ τοῦ ᾿Αντιπάτρου λεγομένων" 
“ὅσοι δὲ περιαιροῦνται τὸ εὐποιητικὸν ἐκ τῶν ϑεῶν, 

ἀπὸ μέρους προσβάλλουσι τῇ τούτων προλήψει" κατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οὗ νομίξοντες αὐτοὺς γενέσεώς 

τε καὶ φϑορᾶς κοινωνεῖν." εἴπερ οὖν ἐπίσης ἄτοποο 

ὁ φϑαρτοὺς ἡγούμενος τοὺς ϑεοὺς τῷ μὴ νομίξοντι 

προνοητιχοὺς εἶναι καὶ φιλανθρώπους, ἐπίσης 

διαπέπτωκεν ᾿Επικούρῳ Χρύσιππος" ὁ μὲν γὰρ τὸ 
εὐποιητικὸν ὁ δὲ τὸ ἄφϑαρτον ἀφαιρεῖται τῶν ϑεῶν. 

89. Καὶ μὴν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Θεῶν ὃ Χρύ- 

50 σίππος περὶ τοῦ τρέφεσϑαι τοὺς ἄλλους ϑεοὺς τάδε 

λέγει τροφῇ τε οἱ μὲν ἄλλοι ϑεοὶ χρῶνται, παρα- 

πλησίως συνεχόμενοι δι’ αὐτήν" ὃ δὲ Ζεὺς καὶ ὁ 
κόσμος καϑ' ἕτερον τρόπον ἀναλισκομένων καὶ ἐκ 

1 οἵ] οἵ ϑεοί, οἵ Οἴθβθπιβ τθοίθ υὖ νἱὰ., 1, ὅ ": γεννητοὶ 
2. Ἐ; ἀγέννητοι θ. φϑίνειν ΠαΘΌποταΒ: φρονεῖν 1 γίνεσθαι 

Ῥα]. θχιροῦ αἰσϑάνεσϑαι 12 ὟὟ (6χ Ῥα]. μ1}1}} ϑῃούα μη): 

προβάλλουσι 21 χρῶνται ἡμῖν παραπλησίως ᾿ 38 καϑ' 

ἕτ. τρ. τῶν γεννωμένων καὶ ἀναλισκομένων ἔκ πυρὸς γοΥθΐ 

Αταγοίαβ. καϑ' ἕτερον τρόπον [ζῇ τῶν εἰς πῦρ] ἀναλ. καὶ 

ἐκ πυρὸς γινομένων βΒαρρ]εῦ Οἴθδθπαβ. ὅϑα 18. 6580 νἱά, καϑ' 
ἕτερ. τρύπον τῶν ἀναῖ. καὶ ἐκ π. γινομένων 
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πυρὸς γινομένων. ἐνταῦϑα μὲν οὖν ἀποφαίνεται 

πάντας τοὺς ἄλλους ϑεοὺς τρέφεσϑαι, πλὴν τοῦ 

κόσμου καὶ τοῦ Ζ]ιός" ἐν δὲ τῷ πρώτῳ περὶ Προ- 

νοίας ἱτὸν Ζία φησὶν αὔξεσϑαι, μέχρι ἂν εἰς αὑτὸν 

ἅπαντα χαταναλώσῃ. ἐπεὶ γὰρ ὃ ϑάνατος μέν ἐστι 
᾿ - ϑὲ τέ τν -» Ὡ Ὁ ᾿ - ΄ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, ἡ δὲ τοῦ κόσμου 

Χ -Σ ΄ Ἁ, » κ -»" , 

ψυχὴ οὐ χωρίξεται μὲν αὔξεται δὲ συνεχῶς μέχρι 

ἂν εἰς ἑαυτὴν χαταναλώσῃ τὴν ὕλην, οὐ ῥητέον 
ἀποϑνήσκειν τὸν κόσμον. τίς ἂν οὖν ἐναντιώτερα 

λέγων ἕξαυτῷ φανείη τοῦ τὸν αὐτὸν ϑεὸν νῦν μὲν 
αὔξεσθαι νῦν δὲ μὴ τρέφεσθαι λέγοντος; καὶ τοῦτ᾽ 

᾿ - , Ρ' - ᾿ Ἄν ΣᾺ ᾽ - 53... ἐῷ 
οὐ δεῖ συλλογίξεσϑαι" σαφῶς γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ 

Ψ 5 ’, Ψ τ 

γέγραφεν “αὐτάρκης δ᾽ εἶναι λέγεται μόνος ὃ κόσμος 

διὰ τὸ μόνος ἐν αὑτῷ πάντ᾽ ἔχειν ὧν δεῖται" καὶ 

τρέφεται ἐξ αὑτοῦ καὶ αὔξεται, τῶν ἄλλων μορίων 
᾿ ,Ψὕ᾿ ’ 3 ΟΣ ΄ ἥν: Ε 

εἰς ἄλληλα καταλλαττομενων. οὐ μόνον οὖν ἕν 

ἐκείνοις τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἀποφαίνων τρεφομένους. 

πλὴν τοῦ χύσμου καὶ τοῦ Ζίιός, ἐν τούτοις δὲ καὶ 

τὸν χόσμον λέγων τρέφεσϑαι, μάχεται πρὺς ἑαυτόν" 
ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον, ὅτι τὸν κόσμον αὔξεσϑαί φησιν 

ἐξ ἑαυτοῦ τρεφόμενον. τοὐναντίον δ᾽ εἰχὸς ἦν 
“Ὁ ΄ Δὰ 2 Ἁ ιν “- 4 Ἵ 

τοῦτον μόνον μὴ αὔξεσθαι τὴν αὑτοῦ φϑίέσιν ἔχοντα 

τροφήν. τοῖς δ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς ἔξωϑεν τρεφομένοις 

ἐπίδοσιν γίγνεσθαι καὶ αὔξησιν καὶ μᾶλλον εἰς 

10 

15 

20 

τούτους καταναλίσκεσϑαι τὸν κόσμον, εἴ γ᾽ ἐκείνῳ 50 

μὲν ἐξ αὑτοῦ τούτοις δ᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου λαμβάνειν ἀεί 
τι καὶ τρέφεσϑαι συμβέβηκε. 

4. τ ὥ: μέχρις 
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40. Ζ]΄εύτερον τοίνυν ἡ τῶν ϑεῶν ἔννοια περιέχει 
τὸ εὔδαιμον καὶ μακάριον χαὶ αὐτοτελές. διὸ καὶ 

τὸν Εὐριπίδην ἐπαινοῦσιν εἰπόντα 

“δεῖται γὰρ ὃ ϑεός, εἴπερ ἔστ᾽ ὀρϑῶς ϑεός. 

ὄ οὐδενός" ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι." 

ἀλλ᾽ ὅ γε Χρύσιππος, ἐν οἷς παρεϑέμην, αὐτάρκη 

μόνον εἶναι τὸν κόσμον φησὶ διὰ τὸ μόνον ἐν αὑτῷ Ε 

πάντ᾽ ἔχειν ὧν δεῖται. τί οὖν ἕπεται τῷ μόνον 

αὐτάρκη τὸν κύσμον εἶναι; τὸ μήτε τὸν ἥλιον αὐτάρκη 

10 μήτε τὴν σελήνην εἶναι μήτ᾽ ἄλλον τινὰ τῶν ϑεῶν. 

αὐτάρκεις δὲ μὴ ὄντες οὐκ ἂν εἶεν εὐδαίμονες οὐδὲ 
μακάριοι. 

41. “Τὸ βρέφος ἐν τῇ γαστρὶ φύσει τρέφεσϑαι 

νομίζει χκαϑάπερ φυτόν" ὅταν δὲ τεχϑῇ, ψυχόμενον 

ι6 ὑπὸ τοῦ ἀέρος καὶ στομούμενον τὸ πνεῦμα μετα- 
βάλλειν καὶ γίγνεσθαι ζῷον" ὅϑεν οὐκ ἀπὸ τρόπου 
τὴν ψυχὴν ὠνομάσϑαι παρὰ τὴν ψῦξιν. αὐτὸς δὲ 
πάλιν τὴν ψυχὴν ἀραιότερον πνεῦμα τῆς φύσεως 

καὶ λεπτομερέστερον᾽ ἡγεῖται μαχόμενος ἑαυτῷ. 1068 
0 πῶς γὰρ οἷόν τε λεπτομερὲς ἐκ παχυμεροῦς καὶ 

ἀραιὸν γενέσϑαι κατὰ περίψυξιν καὶ πύκνωσιν; ὃ 
δὲ μεῖζόν ἐστι, πῶς περιψύξει γίγνεσϑαι τὸ ἔμψυχον 
ἀποφαινόμενος ἔμψυχον ἡγεῖται τὸν ἥλιον, πύρινον 

ὄντα καὶ γεγενημένον ἐκ τῆς ἀναϑυμιάσεως εἰς πῦρ 

8 Εὐριπίδην) ἤοτο. Ἐὰν. 1340. 4 ὀρϑῶς] ὄντως ἸθατΊρΙ 68 
ὅ ἀοιδῶν ᾿άριη: αὐλῶν 10. οἵ δὲ τηοὶ 14 Ἔ; ψυχώμενον 
«αὸ ψυχούμενον 11 παρὰ τὴν ψῦδι»} ἰάθιι δύ αἰαιιθ ἀπὸ 
τῆς ψύξεως, αὐοᾶ τῆοπθὸ ριορίον Μδαάνίρίαμι, Ἐβυηαμη, 
ΟἸθβθησμ ᾿Ἀ 21 ΤΔ]11ὲ γίγνεσθαι 
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μεταβαλούσης; λέγει γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Φύσεως 

“ἣ δὲ πυρὸς μεταβολή ἐστι τοιαύτη" δι᾽ ἀέρος εἰς 
ὕδωρ τρέπεται᾽ κἀκ τούτου, γῆς ὑφισταμένης, ἀὴρ 
9 - , ὃ λ - ΨΊΟΝΝ ν 

ἀναϑυμιᾶται" λεπτυνομένου δὲ τοῦ ἀέρος, ὃ αἰϑὴρ 

περιχεῖται κύκλῳ, οἱ δ᾽ ἀστέρες ἐκ ϑαλάσσης μετὰ 
τοῦ ἡλίου ἀνάπτονται. τί οὖν ἀνάψει περιψύξεως 
2 , μ}} ῇ ’ Ἁ [γν4 ἐναντιώτερον ἢ διαχύσει πυκνώσεως; τὰ μὲν ὕδωρ 

καὶ γῆν ἐκ πυρὺς καὶ ἀέρος ποιεῖ, τὰ δ᾽ εἰς πῦρ 
καὶ ἀέρα τρέπει τὸ ὑγρὸν καὶ γεῶδες. ἀλλ᾽ ὅμως 
ὅπου μὲν τὴν ἄναψιν ὅπου δὲ τὴν περίψυξιν ἀρχὴν 
ἐμψυχίας ποιεῖ. καὶ μὴν ὅταν ἐχπύρωσις γένηται, 
διόλου ζῆν καὶ ζῷον τὸν κόσμον εἶναί φησι σβεννύ- 

μενον δ᾽ αὖϑις καὶ παχυνόμενον εἰς ὕδωρ καὶ γῆν 

καὶ τὸ σωματοειδὲς τρέπεσϑαι. λέγει δ᾽ ἐν τῷ 
πρώτῳ περὶ Προνοίας διόλου μὲν γὰρ ὧν ὃ κόσμος 

πυρώδης εὐθὺς χαὶ ψυχή ἐστιν ἑαυτοῦ καὶ ἡγε- 
μονικόν᾽ ὅτε δὲ μεταβαλὼν εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ τὴν 
ἐναπολειφϑεῖσαν ψυχὴν τρόπον τινὰ εἰς σῶμα καὶ 
ψυχὴν μετέβαλεν ὥστε συνεστάναι ἐκ τούτων, ἄλλον 

" “ Ἅ 5 3 -“ 2 - - ει 

τινὰ ἔσχε λόγον. ἐνταῦϑα δήπου σαφῶς τῇ μὲν 

ἐχπυρώσει καὶ τὰ ἄψυχα τοῦ κόσμου φησὶν εἰς τὸ 

ἔμψυχον τρέπεσϑαι" τῇ δὲ σβέσει πάλιν καὶ τὴν 
ψυχὴν ἀνίεσϑαι καὶ ἀνυγραίνεσϑαι, μεταβάλλουσαν 

εἰς τὸ σωματοειδές. ἄτοπος οὖν φαίνεται τῇ περι- 

ψύξει νῦν μὲν ἐξ ἀναισϑήτων ποιῶν ἔμψυχα, νῦν 

᾿ ὅ περιχεῖται ὟΥ : περιέχεται 1 ὧν τὰ μὲν Ἐν; τηδ]τη 
τὰ μὲν γὰρ 12 τὸν κόσμον ἸΗΒΟΥῸ] οαπὶ ὟὟ οχ Αχηγοῖο 
11 τὸ ΝΥ: τε τὸ οχ αἱ ςορυαρ 18, 18 καὶ ψυχὴν] 46]. ὙὟΥ, 
αὰο ἀρ]θῦο ἀρ]θπάττ ουαῦ οὐϊατη τρόπον τινὰ 19 μετέβαλεν 
ἢν: μεταβάλοι ἂν αὖ μεταβάλλων 

10 

ιῦ 

20 

2 Ὁ 
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δ᾽ εἰς ἀναίσϑητα καὶ ἄψυχα μεταβάλλων τὸ πλεῖστον 

μέρος τῆς τοῦ κόσμου ψυχῆς. ἄνευ δὲ τούτων ὃ 
περὶ ψυχῆς γενέσεως αὐτῷ λόγος μαχομένην ἔχει 

πρὸς τὸ δόγμα τὴν ἀπόδειξιν. “γίγνεσϑαι μὲν γάρ 

φησι τὴν ψυχήν. ὅταν τὸ βρέφος ἀποτεχϑῇ, καϑάπερ 

στομώσει τῇ περιψύξει τοῦ πνεύματος μεταβαλόντος" 

ἀποδείξει δὲ χρῆται τοῦ γεγονέναι τὴν ψυχὴν καὶ 

μεταγενεστέραν εἶναι μάλιστα τῷ καὶ τὸν τρόπον 

χαὶ τὸ ἦϑος ἐξομοιοῦσϑαι τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι. 

1ὸ βλέπεται δ᾽ ἡ τούτων ἐναντίωσις" οὐ γὰρ οἷόν τε 
τὴν ψυχὴν πρὸ τῆς ἀποκυήσεως ἠἡϑοποιεῖσϑαι, γιγνο- 

μένην μετὰ τὴν ἀποχύησιν: ἢ συμβήσεται. πρὶν ἢ 

γενέσϑαι ψυχήν, ὁμοίαν εἶναι ψυχῇ, τουτέστι καὶ 

εἶναι τῇ ὁμοιότητι καὶ μὴ εἶναι διὰ τὸ μήπω γεγο- 
νέναι. εἰ δέ φήδει τις ὅτι, ταῖς κράσεσι τῶν σωμάτων 

ἐγγιγνομένης τῆς ὁμοιότητος, αἵ ψυχαὶ γενόμεναι 

μεταβάλλουσι, διαφϑείρει τὸ τεκμήριον τοῦ γεγο- 

νέναι τὴν ψυχήν" ἐνδέχεται γὰρ οὕτω καὶ ἀγένητον 
᾿οὖσαν. ὅταν ἐπεισέλϑῃ, μεταβάλλειν τῇ κράσει τῆς 

ὁμοιότητος. 
42. Τὸν ἀέρα ποτὲ μὲν ἀνωφερῆ καὶ κοῦφον 

εἶναί φησι, ποτὲ δὲ μήτε βαρὺν μήτε κοῦφον. ἐν 
μὲν οὖν τῷ δευτέρῳ περὶ Κινήσεως τό τὲ πῦρ 
ἀβαρὲς ὃν ἀνωφερὲς εἶναι λέγει καὶ τούτῳ παρα- 

98 πλησίως τὸν ἀέρα, τοῦ μὲν ὕδατος τῇ γῇ μᾶλλον 
προσνεμομένου τοῦ δ᾽ ἀέρος τῷ πυρί. ἐν δὲ ταῖς 

Φυσικαῖς Τέχναις ἐπὶ τὴν ἑτέραν ῥέπει δόξαν, ὡς 

Θι 

1 οι 

2 Φ 

18 ὁμοίαν εἶναι ψυχῇ] ὕμως εἶναι ψυχήν Μ 
18 Ἐ; ἀγέννητον 
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ΕΒ μήτε βάρος ἐξ αὑτοῦ μήτε χουφότητα τοῦ ἀέρος 

ἔχοντος.᾽ 

48. Τὸν ἀέρα φύσει ξοφερὸν εἶναι λέγει, καὶ 
τούτῳ τεχμηρίῳ χρῆται τοῦ καὶ ψυχρὸν εἶναι πρώτως" 

“ἀντικεῖσθαι γὰρ αὐτοῦ τὸ μὲν ξοφερὸν πρὸς τὴν 
λαμπρότητα τὸ δὲ ψυχρὸν πρὸς τὴν ϑερμότητα τοῦ 
πυρός. ταῦτα κινῶν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Φυσικῶν 
Ζητημάτων πάλιν ἐν τοῖς περὶ “Ἕξεων “οὐδὲν ἄλλο 
τὰς ἕξεις πλὴν ἀέρας εἶναί φησιν" ὑπὸ τούτων γὰρ 

συνέχεται τὰ σώματα᾽ καὶ τοῦ ποιὸν ἕκαστον εἶναι 

τῶν ἕξει συνεχομένων ὃ συνέχων αἴτιος ἀήρ ἔστιν, 
ὃν σχληρότητα μὲν ἐν σιδήρῳ πυκνότητα δ᾽ ἐν ὃν σκληρότητα μὲν ἕν η069 υ {) 

λίϑῳ λευκότητα δ᾽ ἐν ἀργύρῳ καλοῦσι,᾽ πολλὴν 
Ἵ ͵ 

1054 ἀτοπίαν χαὶ μάχην τούτων ἐχόντων" εἰ μὲν γὰρ 

μένει ὁποῖός γ᾽ ἐστὶ φύσει, πῶς τὸ μέλαν ἐν τῷ 
μὴ λευκῷ λευχότης γίγνεται καὶ τὸ μαλϑακὸν ἐν 

τῷ μὴ σκληρῷ σχληρότης καὶ τὸ μανὸν ἐν τῷ μὴ 
πυχνῷ πυκνότης; εἰ δὲ μιγνύμενος ἐν τούτοις 

ἐξίσταται καὶ συνομοιοῦται., πῶς ἕξις ἐστὶν ἢ δύναμις 

ἢ αἰτία τούτων, ὑφ᾽ ὧν κρατεῖται; πάσχοντος γάρ 
ἐστιν, οὐ «δρῶντος οὐδὲ συνέχοντος ἀλλ ἐξα- 
σϑενοῦντος, ἡ τοιαύτη μεταβολή, καϑ᾽ ἣν ἀπόλλυσι 
τὰς αὑτοῦ ποιότητας. καίτοι πανταχοῦ τὴν ὕλην 

ἀργὸν ἐξ ἑαυτῆς καὶ ἀκίνητον ὑποκεῖσθαι ταῖς ποιό- 
τησιν ἀποφαίνουσι, τὰς δὲ ποιότητας πνεύματα 

οὔσας καὶ τόνους ἀερώδεις, οἷς ἂν ἐγγένωνται 

μέρεσι τῆς ὕλης. εἰδοποιεῖν ἕκαστα καὶ σχηματίζειν." 
ταῦτα δ᾽ οὐκ ἔνεστι λέγειν αὐτοῖς. τὸν ἀέρα φύθδει 

Β τοιοῦτον ὑποτιϑεμένοις᾽ ξξις γὰρ ὧν καὶ τόνος αὑτῷ 
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συνεξομοιώσει τῶν σωμάτων ἕχαστον, ὥστε μέλαν 
εἶναι καὶ μαλϑακόν᾽ εἰ δὲ τῇ πρὺς ἐκεῖνα κράσει τὰς 

ἐναντίας λαμβάνει μορφάς αἷς ἔχειν πέφυκεν, ὕλη 

τρόπον τινὰ τῆς ὕλης οὐκ αἴτιον οὐδὲ δύναμίς ἐστιν. 

44. Ὅτι 'τοῦ κόσμου κενὸν ἐκτὸς ἄπειρόν ἐστι, 
τὸ δ᾽ ἄπειρον οὔτ᾽ ἀρχὴν οὔτε μέσον οὔτε τελευτὴν 

ἔχει᾽ πολλάκις ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγεται. καὶ τούτῳ μάλιστα 
τὴν λεγομένην ὑπ᾽ ᾿Επιχούρου τῆς ἀτόμου κάτω 

φορὰν ἐξ αὑτῆς ἀναιροῦσιν, οὐκ οὔσης ἐν ἀπείρῳ 

διαφορᾶς, καϑ' ἣν τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω νοεῖται 
γιγνόμενον. ἀλλ᾽ ἔν γε τῷ τετάρτῳ περὶ Ζυνατῶν 

μέσον τινὰ τόπον καὶ μέσην χώραν ὑποϑέμενος 
ἐνταῦϑά φησιν ἴδρῦσϑαι τὸν χόσμον᾽ ἔστι δ᾽ ἡ 

λέξις αὕτη διὸ χαὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου εἰ ῥητέον αὐτὸν 

φϑαρτὸν εἶναι, λόγου οἴομαι δεῖσθαι. οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ μᾶλλον ἐμοὶ φαένεται οὕτως ἔχειν. οἷονεὶ δ᾽ 

εἰς τὴν ὥσπερ ἀφϑαρσίαν πολύ τι αὐτῷ συνεργεῖ 

καὶ ἡ τῆς χώρας κατάληψις, οἷον διὰ τὸ ἐν μέσῳ 

εἶναι" ἐπεί, εἰ ἀλλαχῆ νοηϑείη ὥν, καὶ παντελῶς 

ἂν αὐτῷ συνάπτοι ἡ φϑορά. καὶ μετὰ μικρὸν 

αὖϑις οὕτω γάρ πως καὶ ἡ οὐσία συντέτευχεν 

ἀιδίως τὸν μέσον κατειληφυῖα τόπον, εὐθὺς τοιάδε 

τις οὖσα, ὥστε καϑ᾽ ἕτερον τρόπον, ἀλλὰ καὶ διὰ 

8 αἷς Ἐναρογίαβ: ἃς 9 ἐξ αὑτῆς Ἔ: ἐξ αὐτῆς ΤΠ υτῖ, 
ἐλέγξαντες Τἴβοπον. να, Ερίουγθα Ρ. 312,82 10 οἵονεὶ δ᾽} 
οἷον νὴ Ζ4᾿ Ἐπταρθυῖα8 10. οἷονεὶ δ᾽ εἰς -- ἀφϑαρσίαν]) 
εἰς δὲ τὴν οἷονεὶ ἀφϑαρσίαν ΝΥ. δοκεῖ δ᾽ εἰς τὴν ὥσπερ 
ἀφϑ. ἢ 11 συνεργεῖν Ἐ 20 συνάπτοιϑ᾽ Ὁ οἵ. ». 213,19 
23 παϑ']}] καὶ καϑ'᾽ῦ 10. καϑ' ἕτερον τρόπον ἀλλὰ καὶ] 
κατά τε τὸν τόπον ἅμα καὶ ὟὟΥ 
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τὴν συντυχίαν μὴ ἐπιδέχεσθαι αὐτὴν φϑοράν, καὶ 
κατὰ τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι ἀίδιον. ταῦτα μίαν μὲν ἔχει 

καταφανῆ καὶ βλεπομένην ἐναντίωσιν, ἕν ἀπείρῳ 

μέσον τινὰ τόπον καὶ μέσην χώραν ἀπολείποντος" 
δευτέραν δ᾽ ἀδηλοτέραν μὲν ἀλογωτέραν δὲ ταύτης. 
οἰόμενος γὰρ οὐκ ἂν ἄφϑαρτον διαμένειν τὸν κόσμον, 

εἰ χατ᾿ ἄλλο μέρος αὐτῷ τοῦ κενοῦ συντέτευχε 

γενέσθαι τὴν ἵδρυσιν, δῆλός ἐστι δεδιὼς μή. τῶν 

μερῶν τῆς οὐσίας ἐπὶ τὸ μέσον φερομένων, διάλυσις 

καὶ φϑορὰ τοῦ κόσμου γένοιτο. ταῦτα δ᾽ οὐκ ἂν 
ἐφοβεῖτο, μὴ φύσει τὰ σώματα φέρεσϑαι πανταχόϑεν 

ἐπὶ τὸ μέσον ἡγούμενος οὐ τῆς οὐσίας ἀλλὰ τῆς 

περιεχούσης τὴν οὐσίαν χώρας. περὶ οὗ καὶ πολλάκις 
εἴρηκεν ὡς ᾿ἀδυνάτου καὶ παρὰ φύσιν ὄντος" οὐ 
γὰρ ὑπάρχειν ἐν τῷ κενῷ διαφοράν, ἣ τὰ σώματα 

δευρὶ μᾶλλον ἢ δευρὶ προσάγεται" τὴν δὲ τοῦ 
κόσμου τούτου σύνταξιν αἰτίαν εἶναι τῆς κινήσεως 

ἐπὶ τὸ κέντρον καὶ τὸ μέσον αὐτοῦ νευόντων καὶ 
φερομένων πανταχόϑεν. ἀρκεῖ δ᾽ εἰς τοῦτο παρα- 
ϑέσϑαι λέξιν ἐκ τοῦ δευτέρου περὶ Κινήσεως. 

ὑπειπὼν γὰρ ὅτι ἱτέλεον μὲν ὃ κόσμος σῶμά ἐστιν, 
οὐ τέλεα δὲ τὰ τοῦ κόσμου μέρη τῷ πρὸς τὸ ὅλον 
πῶς ἔχειν καὶ μὴ καϑ' αὑτὰ εἶναι" καὶ περὶ τῆς 
κινήσεως αὐτοῦ διελϑὼν ὡς “ἐπὶ τὴν συμμονὴν καὶ 

τὴν συνοχὴν τὴν ἑαυτοῦ κινεῖσϑαι διὰ τῶν μερῶν 

πάντων πεφυχότος, οὐκ ἐπὶ τὴν διάλυσιν καὶ τὴν 
ϑρύψιν,᾽ ταῦτ᾽ ἐπείρηκεν “οὕτω δὲ τοῦ ὅλου τεινο- 

1 καὶ κατὰ Ἰὰ: καὶ Ῥα]. κατὰ ορἰοτὶ 
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, χ -" ΄ 

μένου εἰς ταὐτὸ καὶ κινουμένου χαὶ τῶν μορίων 
’ Ἁ ἐπ 3 ν 2 -Ὁ - - , ταύτην τὴν κίνησιν ἐχόντων ἐκ τῆς τοῦ σώματος 

΄ ᾿" -» " ΄ “. -; 

φύυσεῶς. πιϑανὸν πᾶσι τοῖς σώμασιν εἶναι τὴν 105 

πρώτην κατὰ φύσιν κίνησιν πρὸς τὸ τοῦ χύόσμου 

μέσον, τῷ μὲν κόσμῳ οὑτωσὶ κινουμένῳ πρὸς αὑτόν, 

τοῖς δὲ μέρεσιν ὡς ἂν μέρεσιν οὖσιν. εἶτα, φήσαι 

τίς ἄν, ὦ ἄνϑρωπε, τί παϑὼν ἐπελάϑου τῶν λόγων 

τούτων. ὥστε τὸν κόσμον, εἰ μὴ τὴν μέδην χώραν 

ἐκ τύχης κατειλήφει, διαλυτὸν καὶ φϑαρτὸν ἀπο- 

φαίνειν; εἰ γὰρ αὐτός γε νεύειν ἐπὶ τὸ αὑτοῦ μέσον 

ἀεὶ πέφυκε καὶ τὰ μέρη πρὸς τοῦτο κατατείνειν 
πανταχόϑεν, ὅποι ποτ΄ ἂν τοῦ κενοῦ μετατεϑῆ, 
συνέχων ἑαυτὸν οὕτω καὶ περιστέλλων., ἄφϑαρτος 

χαὶ ἄϑρουπτος διαμενεῖ. τὰ γὰρ ϑρυπτόμενα καὶ 

σχεδαννύμενα τοῦτο πάσχει διακρίσει τῶν μερῶν 

ἑχάστου καὶ διαλύσει πρὸς τὸν οἰχεῖον τόπον ἐκ 
τοῦ παρὰ φύσιν ἀπορρέοντος. σὺ δὴ κατ᾽ ἄλλο τοῦ 

χενοῦ τεϑέντα τὸν κόσμον οἰόμενος οὕτω παντελεῖ 

συνάπτεσθαι φϑορᾷ καὶ λέγων οὕτω καὶ διὰ τοῦτο 

μέσον ἐν τῷ μηδὲν ἔχειν πεφυκότι μέσον ζητῶν 
ἀπείρῳ, τὰς μὲν τάσεις καὶ τὰς συνοχὰς καὶ νεύσεις 

ἐχείνας, ὡς οὐδὲν ἐχέγγυον εἰς σωτηρίαν ἐχούσας, 

ἀφῆκας, τῇ δὲ καταλήψει τοῦ τόπου τὴν σύμπασαν 

αἰτίαν τῆς διαμονῆς ἀνέϑηκας. καίτοι τοῖς προειρη- 

μένοις ταυτὶ συνάπτεις, ὥσπερ αὐτὸς σεαυτὸν 

ἐξελέγξαι φιλοτιμούμενος" Ὃὃν τρόπον δὲ κινεῖται 

ἕκαστον τῶν μορίων συμφυὲς ὃν τῷ λοιπῷ, εὔλογον 

20 ξητῶν Θυθῦποσιβ: τῇ τῶν 21 Μ: ἀπείρων 

ῬΙαίατομὶ Μοτα]α. ΥΟ]. ΥἹ. 18 
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οὕτω καὶ καϑ᾿ αὑτὸ κινεῖσθαι, καὶ εἰ λόγου χάριν 

νοήσαιμεν αὐτὸ καὶ ὑποθϑοίμεϑα εἶναι ἐν κενῷ τινι 
τοῦ κόσμου τούτου ὡς γὰρ ἂν συνεχόμενον πάντοϑεν 

ἐκινεῖτο ἐπὶ τὸ μέσον, μένει ἐν τῇ κινήσει ταύτῃ. 

κἂν λόγου χάριν ἐξαίφνης περὶ αὐτὸ γένηται κενόν." 

εἶτα μέρος μὲν ὁτιοῦν ὑπὸ κενοῦ περιληφϑὲν οὐκ 
ἀποβάλλει τὴν ἐπὶ τὸ τοῦ χόσμου μέσον ἄγουσαν 

δοπήν" αὐτὸς δ᾽ ὃ χόσμος, ἂν μὴ τὴν μέσην παρα- 

σκευάσῃ χώραν αὐτῷ τὸ αὐτόματον, ἀπολεῖ τὸν 

συνεκχτικὸν τόνον, ἄλλοις ἀλλαχόσε τῆς οὐσίας αὐτοῦ 

μέρεσι φερόμενοο. 

40. Καὶ ταῦτα μὲν ἔχει μεγάλας ὑπεναντιώσεις 

πρὸς τὸν φυσιχὸν λόγον" ἐκεῖνο δ᾽ ἤδη καὶ πρὸς 
τὸν περὶ ϑεοῦ καὶ προνοίας. τὸ τὰ μικρότατα τῶν 

αἰτίων τούτοις ἀνατιϑέντα τὸ κυριώτατον ἀφαιρεῖ- 

σϑαι καὶ μέγιστον. τί γάρ ἔστι κυριώτερον τῆς 
τοῦ κόσμου διαμονῆς καὶ τοῦ τὴν οὐσίαν ἡνωμένην 

τοῖς μέρεσι συνέχεσϑαι πρὸς αὑτήν; ἀλλὰ τοῦτό γε 

συμπέπτωκεν αὐτομάτως κατὰ Χρύσιππον. εἰ γὰρ 

ἢ τοῦ τόπου κατάληψις αἰτία τῆς ἀφϑαρσίας ἐστὶν 

αὕτη δὲ συντυχίᾳ γέγονε. δῆλον ὅτε συντυχίας 
ἔργον ἣ σωτηρία τῶν ὅλων ἐστίν, οὐχ εἱμαρμένης 
καὶ προνοίας. 

40. Ὁ δὲ τῶν δυνατῶν λόγος πρὸς τὸν τῆς 
εἱμαρμένης λόγον αὐτῷ πῶς οὐ μαχόμενός ἐστιν; 

“4 εἰ γὰρ οὐκ ἔστι δυνατὸν ὅπερ ἤ ἐστιν ἀληϑὲς ἢ 

1 καὶ εἰ] εἰ θΠαΘΌποταβ 9. τη] ταὐτόματον 11 φερό- 
μενος ΟὟ : φαινομένης 18 ἐκεῖνο --- πρὸς τὸν] 56. ἔχει μεγ. 
ὑπεναντιώσεις Ῥτορίον ἢ ααὶ οοΥν. ἤδη καιρὸς σκοπεῖν τὸ 
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ἔσται χατὰ Ζιόδωρον, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἐπιδεκτικὸν 

τοῦ γενέσϑαι, κἂν μὴ μέλλῃ γενήσεσϑαι, δυνατόν 

Ἰπτω ἔσται δὲ δυνατὰ πολλὰ τῶν τ καϑ' εἴμαρ- 

μένην ἀνίκητον καὶ ἀνεχβίαστον καὶ περιγενητικὴν 
ὅ ἁπάντων, ἢ ἡ εἱμαρμένη τὴν δύναμιν ἀπόλλυσιν ἢ, 

τοιαύτης, οἵαν ἀξιοῖ Χρύσιππος, οὔσης. τὸ ἐπιδεκτι- 

κὸν τοῦ γενέσϑαι πολλάκις εἰς τὸ ἀδύνατον ἐμπε- 

δεῖται. καὶ πᾶν μὲν ἀληϑὲς ἀναγκαῖον ἔσται τῇ 
κυριωτάτῃ πασῶν ἀνάγκῃ κατειλημμένον" πᾶν δὲ 

τὸ ψεῦδος ἀδύνατον, τὴν μεγίστην ἔχον αἰτίαν ἀντι- 

πίπτουσαν αὐτῷ πρὸς τὸ ἀληϑὲς γενέσϑαι. ᾧ γὰρ 
ἐν ϑαλάσσῃ πεπρωμένον ἐστὶν ἀποθανεῖν. πῶς ἅμ᾽ 

οἷόν τε τοῦτον ἐπιδεχτικὸν εἶναι τοῦ ἐν γῇ ἀπο- 

ϑανεῖν; τί δέ; τὸν Μεγαροῖ δυνατόν ἐστιν ἐλϑεῖν 

16 εἰς ᾿ἀϑήνας ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης κωλυόμενον: 

41. ᾿ΖΔλλὰ μὴν καὶ τὰ περὶ τῶν φαντασιῶν 

λεγόμενα νεανικῶς πρὸς τὴν εἱμαρμένην ἐναντιοῦται. 

τὴν γὰρ φαντασίαν βουλόμενος οὐκ οὖσαν αὐτοτελῆ 

τῆς συγκαταϑέσεως αἰτίαν ἀποδεικνύειν, εἴρηκεν ὅτι 

50 ᾿βλάψουσιν οἵ σοφοὶ ψευδεῖς φαντασίας ἐμποιοῦντες, 

ἂν αἵ φαντασίαν ποιῶσιν αὐτοτελῶς τὰς συγκατα- 

ϑέσεις᾽ πολλάκις γὰρ οἵ σοφοὶ ψεύδει χρῶνται πρὸς 1000 
τοὺς φαύλους καὶ φαντασίαν παριστᾶσι πιϑανήν, 

οὐ μὴν αἰτίαν τῆς συγκαταϑέσεως" ἐπεὶ καὶ τῆς 

8 δὲ Ηὶ 10. τῶν μὴ] «((. ἀ αν μαναι Ὗ ὅ ἁπάν- 
των) ταά, γινομένων Η 10. ἢ ἡ " 10. τὶ: : εἱμαρμένην 
δύναμιν 0 τοιαύτης Ἔ: ταύτης Ἶ: πῶς ἅμ᾽ Ἔ: πῶς ἂν 

Ῥα]. πῶς οθίἰοτὶ 18 τοῦ ἀποθανεῖν ἐν γῇ ΒΘπΒοΙθυι8 

14 τί] 801. υἱᾶ, πῶς ἱρ. τὸν Μεγαροῖ] 80. ὄντα νἱά, 
ΞγταὉΟ]. 
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ὑπολήψεως αἰτία τῆς ψευδοῦς ἔσται καὶ τῆς ἀπάτης." 

ταῦτ᾽ οὖν ἄν τις ἀπὸ τοῦ δοφοῦ μεταφέρων ἐπὶ 

τὴν εἱμαρμένην λέγῃ μὴ διὰ τὴν εἱμαρμένην γίγνε- 

σϑαι τὰς συγκαταϑέσεις, ἐπεὶ διὰ τὴν εἱμαρμένην 
ἔσονται καὶ ψευδεῖς συγκαταϑέσεις καὶ ὑπολήψεις 5 

καὶ ἀπάται καὶ βλαβήσονται διὰ τὴν εἱμαρμένην. 

ὁ τοῦ βλάπτειν τὸν σοφὸν ἑἕξαιρούμενος λόγος ἅμα 

καὶ τὸ μὴ πάντων αἰτίαν εἶναι τὴν εἱμαρμένην 

ἀποδείκνυσιν. εἰ γὰρ μήτε δοξάξουσι μήτε βλάπτον- 
ται διὰ τὴν εἱμαρμένην, δῆλον ὅτι οὐδὲ κατορϑοῦσιν τὸ 

οὐδὲ φρονοῦσιν οὐδ᾽ ὑπολαμβάνουσι βεβαίως οὐδ᾽ 

ὠφελοῦνται διὰ τὴν εἱμαρμένην, ἀλλ᾽ οἴχεται τὸ 

πάντων αἰτίαν εἶναι τὴν εἱμαρμένην. ὁ δὲ λέγων, 
ὅτι Χρύσιππος οὐκ αὐτοτελῆ τούτων αἰτίαν ἀλλὰ 

προκαταρλτικὴν μόνον ἐποιεῖτο τὴν εἱμαρμένην, ἐκεῖ τὸ 

πάλιν αὐτὸν ἀποδείξει μαχόμενον πρὸς αὑτόν, ὅπου 

τὸν μὲν Ὅμηρον ὑπερφυῶς ἐπαινεῖ περὶ τοῦ ΖΊιὸς 
λέγοντα 

ἱτῷ ἔχεϑ', ὅττι κεν ὕμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ 
ἢ ἀγαϑόν" καὶ τὸν Εὐριπέδην 20 

“ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
φρονεῖν λέγοιμ᾽ ἄν; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεϑα, 
δρῶμέν τὲ τοιάδ᾽, ἃ σύ γε τυγχάνεις φρονῶν.ἢ 

αὐτὸς δὲ πολλὰ τούτοις ὁμολογούμενα γράφει, τέλος 

δέ φησι μηδὲν ἴσχεσθαι μηδὲ κινεῖσθαι μηδὲ τοὐλά- τῷ ὃ 

19 Ἤοχῃ. Ὁ 109 20 ἢ ἀγαϑόν] δαάϊξαμη ἃ ΟΠΥγβῖρρο 
νἱὰ, 21 Ἐπὰν, ΞΌΡΡΙ. 784 22 λέγοιμ᾽ ἄν] λέγουσι Ἰὰαγ]- 
Ῥ]αῖβ ΤΌυὶ 28 γε ἢ οχ Ευριᾶθ 10. τοιαῦϑ'᾽ ἃν σὺ. 
τυγχάνῃς ϑέλων Ἐὰν. ἸΙΌΥΪ 
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χιστον ἄλλως ἢ κατὰ τὸν τοῦ Ζ΄ιὸς λόγον, ὃν τῇ 

εἵμαρμένῃ τὸν αὐτὸν εἶναι. ἔτι τοίνυν τὸ μὲν προ- 

καταρχτικὸν αἴτιον ἀσϑενέστερόν ἐστι τοῦ αὐτοτελοῦς 
καὶ οὐκ ἐξικνεῖται κρατούμενον ὑπ᾽ ἄλλων ἐξανιστα- 

μένων τὴν δ᾽ εἱμαριένην αἰτίαν ἀνίκητον καὶ 

ἀκώλυτον καὶ ἄτρεπτον ἀποφαίνων αὐτὸς ΄ἄτροπον 

καλεῖ καὶ ᾿Αδράστειαν καὶ ᾿Ανάγκην καὶ Πεπρω- 
μένην ὡς ἱπέρας᾽ ἅπασιν ἐπιτιϑεῖσαν. πότερον οὖν 

τὰς συγκαταϑέσεις μὴ λέγωμεν ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι μηδὲ 
τὰς ἀρετὰς μηδὲ τὰς κακίας μηδὲ τὸ χατορϑοῦν 

μηδὲ τὸ ἁμαρτάνειν, ἢ τὴν εἱμαρμένην λέγωμεν 

"- 
ι 
Ὁ 

20 

ἐλλείπουσαν εἶναι καὶ τὴν πεπρωμένην ἀπεράτωτον 

καὶ τὰς τοῦ Ζιὸς κινήσεις καὶ σχέσεις ἀσυντελέστους; 

τούτων γὰρ ἕπεται τὰ μὲν τῷ αὐτοτελῆ τὰ δὲ τῷ 
προχαταρητικὴν μόνον αἰτίαν εἶναι τὴν εἱμαρμένην. 

αὐτοτελὴς μὲν γὰρ αἰτία πάντων οὖσα τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 
καὶ τὸ ἑχούσιον ἀναιρεῖ, προκαταρκτικὴ δὲ τὸ ἀκώ- 
λυτος εἶναι καὶ τελεσιουργὸς ἀπόλλυσιν. οὐδὲ γὰρ 

ἅπαξ ἢ δὶς ἀλλὰ πανταχοῦ μᾶλλον δ᾽ ἐν πᾶσι τοῖς 

Φυσικοῖς γέγραφε ἱταῖς μὲν κατὰ μέρος φύσεσι καὶ 

κινήσεσιν ἐνστήματα πολλὰ γίγνεσθαι καὶ κωλύματα, 

τῇ δὲ τῶν ὅλων μηδέν.᾽ καὶ πῶς εἰς τὰς κατὰ 
μέρος ἡ τῶν ὅλων διατείνουσα κίνησις. ἐμποδὶιξζο- 

μένων καὶ κωλυομένων ἐκείνων, ἀνεμπόδιστος αὐτὴ 
5 καὶ ἀκώλυτός ἐστιν; οὐδὲ γὰρ ἡ τἀνθρώπου φύσις 

ἀνεμπόδιστος. εἰ μηδ᾽ ἡ τοῦ ποδὸς ἢ τῆς χειρός" 

οὐδ᾽ ἡ τῆς νεὼς κίνησις ἀκώλυτος ἂν εἴη, ἂν αἵ 

20 Ἐ: τοῦ ἀνθρώπου 
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περὶ τὸ ἱστίον ἢ τὴν εἰρεσίαν ἐνέργειαι κωλύ- 
σεις τινὰς ἔχωσιν. ἄνευ δὲ τούτων, εἰ μὲν αἱ 

φαντασίαι μὴ γίγνονται χκαϑ' εἱμαρμένην Ἐξ τῶν 

ΒΕ συγκαταϑέσεων" εἰ δ᾽ ὅτι ποιεῖ φαντασίας ἀγωγοὺς 

ἐπὶ τὴν συγκατάϑεσιν., καϑ' εἱμαρμένην αἷ συγκατα- Ὁ 

ϑέσεις γίγνεσθαι λέγονται, πῶς οὐ μάχεται πρὸς 

ἑαυτὴν πολλάκις ἐν τοῖς μεγίστοις διαφόρους ποιοῦσα 

φαντασίας καὶ περισπώσας ἐπὶ τἀναντία τὴν διά- 

νοιαν, ὅτε τοὺς προστιϑεμένους τῇ ἕτέρᾳ καὶ μὴ 

ἕπέχοντας ἁμαρτάνειν λέγουσιν: ἂν μὲν ἀδήλοις τὸ 
εἴκωσι, προπίπτοντας᾽" ἂν δὲ ψευδέσι, διαψευδομένουο᾽ 
ἂν δὲ κοινῶς ἀκαταλήπτοις, δοξάξοντας: καίτοι δεῖ, 

τριῶν ὄντων, ἢ μὴ πᾶσαν εἶναι φαντασίαν εἷμαρ- 
μένης ἔργον ἢ πᾶσαν παραδοχὴν φαντασίας καὶ 

συγκατάϑεσιν ἀναμάρτητον ἢ μηδ᾽ αὐτὴν τὴν τὸ 

10ὅ1 εἱμαρμένην ἀνεπίληπτον" οὐκ οἶδα γὰρ ὅπως ἀνέγ- 

κλητός ἐστι τοιαύτας ποιοῦσα φαντασίας, αἷς τὸ μὴ 

μάχεσϑαι μηδ᾽ ἀντιβαίνειν ἀλλ᾽ ἕπεσϑαι καὶ εἴκειν 
ἐγκλητόν ἐστι. κχαὶ μὴν ἔν γε τοῖς πρὸς τοὺς 

᾿ἀχαδημαϊκοὺς ἀγῶσιν ὁ πλεῖστος λόγος αὐτῷ τε 0 

Χρυσίππῳ καὶ ᾿Δντιπάτρῳ περὶ τίνος γέγονε; περὶ 
τοῦ ᾿ μήτε πράττειν μήϑ᾽ ὁρμᾶν ἀσυγκαταϑέτως, ἀλλὰ 

πλάσματα λέγειν καὶ κενὰς ὑποϑέσεις τοὺς ἀξιοῦντας, 

οἰκείας φαντασίας γενομένης, εὐθὺς ὁρμᾶν μὴ εἴξαν- 

τας μηδὲ συγκαταϑεμένους.᾽ αὖϑις δέ φησι Χρύ- 90 

8 ἴδο. βσπανῦ ΠΘΌΠΘΥιβ, Χ τποηθηΐθ. ΘῸΡΡ]Θμ ΤΩ. 
νἱὰ, χκαϑ᾽ εἱμαρμένην, [πῶς ἐροῦμεν αἰτίαν εἶναι τὴν 
εἱμαρμένην) τῶν συγκαταϑέσων 11 Βαϊπδβῖαβ: προσ- 
πίπτοντας 12 δεῖ Ὑ: δὴ 
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σιππος “καὶ τὸν ϑεὸν ψευδεῖς ἐμποιεῖν φαντασίας 

καὶ τὸν σοφόν, οὐ συγκατατιϑεμένων οὐδ᾽ εἰκόντων 
δεομένους ἡμῶν, ἀλλὰ πραττόντων μόνον καὶ δομών- 
τῶν ἐπὶ τὸ φαινόμενον. ἡμᾶς δὲ φαύλους ὄντας 

5 ὑπ᾿ ἀσϑενείας συγκατατίϑεσϑαι ταῖς τοιαύταις φαντα- 

σίαιο.᾽ ἡ δὲ τούτων τῶν λόγων ταραχὴ καὶ δια- 
φορὰ πρὸς αὐτοὺς οὐ πάνυ δυσϑεώρητός ἐστιν. 
ὁ γὰρ οὐ δεόμενος συγκατατιϑεμένων ἀλλὰ πρατ- 
τόντων μόνον. οἷς ἐνδίδωσι τὰς φαντασίας, εἴτε 

10 ϑεὸς εἴτε σοφός. οἶδεν ὅτι πρὸς τὸ πράττειν ἀρκοῦσιν 

αἵ φαντασίαι καὶ παρέλκουσιν αἱ συγκαταϑέσεις" 

ὡς εἴ γε, γιγνώσκων ὅτι πρακχτικὴν ὁρμὴν οὐ 

παρίστησι φαντασία δίχα συγκαταϑέσεως. ψευδεῖς 

ἐνεργάζεται καὶ πιϑανὰς φαντασίας, ἑκὼν αἴτιός ἐστι 

ι τοῦ προπίπτειν καὶ ἁμαρτάνειν ἀκαταλήπτοις συγκατα- 

τιϑεμένους. 

12 οὐ] ἀ6]. Βὶ 1ὅ Ῥαββονίιιβ: προσπίπτειν 

σ 



ἜΣΥΝΟΨΙΣ 

ΤΟΥ ΟΤἹῚ ΠΑΡΑΔΟΞΌΤΕΡΑ ΟἹ ΣΤΟΩΙΪΚΟῚ 

ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩ͂Ν ΛΕΓΟΥ͂ΣΙΝ. 

" 1. Ὁ Πινδάρου Καινεὺς εὔϑυναν ὑπεῖχεν, ἀπι- 
ϑάνως ἄρρηκτος σιδήρῳ καὶ ἀπαϑὴς τὸ σῶμα πλασσό- 5 

μένος, εἶτα καταδὺς ἄτρωτος ὑπὸ γῆν ᾿ σχίσας ὀρϑῷ 

ποδὶ γᾶν" ὃ δὲ Στωικὸς “απίϑης, ὥσπερ ἐξ ἀδα- 
μαντίνης ὕλης ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς ἀπαϑείαξ κεχαλκευ- 

μένος, οὐκ ἄτρωτός ἐστιν οὐδ᾽ ἄνοσος οὐδ᾽ ἀναλγής, 

ἄφοβος δὲ μένει καὶ ἄλυπος καὶ ἀήττητος καὶ ἀβίαστορ, τὸ 
τιτρωσκόμενος ἀλγῶν στρεβλούμενος. ἕν καταδκα- 

φαῖς πατρίδος ἐν πάϑεσι τοιούτοις. καὶ ὃ μὲν 

Πινδάρου Καινεὺς βαλλόμενος οὐ τιτρώσκεται, ὃ 

ὃὲ τῶν Στωικῶν σοφὸς ἐγκχλειόμενος οὐ κωλύεται 

καὶ κατακρημνιξόμενος οὐκ ἀναγκάξεται καὶ στρξ- τὸ 
βλούμενος οὐ βασανίζεται καὶ πηρούμενος οὐ βλά- 

πτεται χαὶ πίπτων ἐν τῷ παλαίειν ἀήττητός ἐστι 
καὶ περιτειχιζόμενος ἀπολιόρκητος καὶ πωλούμενος 
ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀνάλωτος" οὐδὲν τῶν πλοίων 
διαφέρων. οἷς ἐπιγέγραπται μὲν Εὔπλοια καὶ Πρό- 90 
νοιαὰ σῴζουσα καὶ Θεραπεία, χειμάζεται δὲ καὶ 
συντρίβεται καὶ ἀνατρέπεται. 

μ- ω 

6. 6΄. ΒΟΙΡ. 1 Ὁ 190 
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2. Ὁ Εὐριπίδου ᾿Ιόλαος ἐξ ἀδρανοῦς καὶ παρήλι- 

κορ εὐχῇ τινι νέος καὶ ἰσχυροὺς ἐπὶ τὴν μάχην ἄφνω 

γέγονεν ὁ δὲ τῶν Στωικῶν σοφὸς χϑὲς μὲν ἦν 
αἴσχιστος ἅμα καὶ κάκιστος. τήμερον δ᾽ ἄφνω μετα- 

βέβληκεν εἰς ἀρετὴν καὶ γέγονεν ἐκ ῥυσσοῦ καὶ 
ὠχροῦ καὶ κατ᾽ Αἰσχύλον 

“ἐξ ὀσφυαλγοῦς κὠδυνοσπάδος λυγροῦ 

γέροντος 

εὐπρεπὴς ϑεοειδὴς καλλίμορφος. 

" 

ὃ. Καὶ τοῦ Ὀδυσσέως ἡ ᾿4ϑηνᾶ τὴν ῥυσσύ- 108 

τητα καὶ φαλακρότητα καὶ ἀμορφίαν ἀφήρηκεν, ὅπως 

φανείη καλός" ὁ δὲ τούτων σοφός, οὐκ ἀπολείποντος 

τὸ σῶμα τοῦ γήρως ἀλλὰ καὶ προσεπιϑέντος καὶ 

προσεπιχώσαντος. μένων κυρτός. ἂν οὕτω τύχῃ. 

νωδὸς ἑτερόφϑαλμος, οὔτ᾽ αἰσχρὸς οὔτε δύσμορφος 

οὔτε χκακοπρόσωπός ἔστιν. ὃ γὰρ Στωικὸς ἔρως, 

ὥσπερ οἵ κάνϑαροι λέγονται τὸ μὲν μύρον ἀπολείπειν 

τὰ δὲ δυσώδη διώκειν, οὕτω τοῖς αἰσχίστοις καὶ 
ἀμορφοτάτοις ὁμιλῶν, ὅταν εἰς εὐμορφίαν καὶ κάλλος 

ὑπὸ σοφίας μεταβάλωσιν. ἀποτρέπεται. 

4. Ὁ παρὰ τοῖς Στωικοῖς κάκιστος. ἂν οὕτω 

τύχῃ πρωΐ, δείλης ἄριστος" καὶ καταδαρϑὼν ἔμπληκτος 

καὶ ἀμαϑὴς καὶ ἄδικος καὶ ἀκόλαστος καὶ ναὶ μὰ 

Ζία δοῦλος καὶ πένης καὶ ἄπορος αὐθημερὸν ἀνί- 

1 ᾿ἸΙόλαος)] οὗ, Ἐπὰν. Ηογδο]α. 8561 4 αἴσχιστος ὟὟ: 
ἔχϑιστος 1 Νάποϊς. Ρ. 108 [10. ΠαΘΌπθυιΒ: καὶ ὀδυνοσπάδος 
10 οἵ Ηοιτη. πὶ 1712. ψ 10 12 τηδ]ῖη ἀπολιπόντος 18 ἀλλὰ 
καί τιῦ 14 προσεπιταϑέντος καὶ προσεπιχωσϑέντος ΝΥ 
117 ἕ; ἀπολιπεῖν 

Β 
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σταται καὶ βασιλεὺς καὶ πλούσιος καὶ ὕλβιος γεγονώς, 

σώφρων τε καὶ δίκαιος καὶ βέβαιος καὶ ἀδόξαστος" 
3 , ΄ 5. Φ.2 Ὡ’ 3 Ὡ , ᾿ οὐ γένεια φύσας οὐδ᾽ ἥβην ἐν σώματι νέῳ καὶ 

ἁπαλῷ. ἀλλ᾽ ἐν ἀσϑενεῖ καὶ ἁπαλῇ ψυχῇ καὶ ἀνάνδρῳ 

καὶ ἀβεβαίῳ νοῦν τέλειον. ἄκραν φρόνησιν, ἰσόϑεον 5 

διάϑεσιν, ἀδόξαστον ἐπιστήμην καὶ ἀμετάπτωτον ἕξιν 
3 “ 5 φλ 2 , ΄ 3 -" - 

ἐσχηκώς, οὐδὲν ἐνδούσης πρότερον αὐτῷ τῆς μοχϑη- 
, 3 2 28 ΄ 3 ΄ , ᾽ »͵ Φ ρίας, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης, ὀλίγου δέω εἰπεῖν. ἥρως τις 

Ο ἢ δαίμων ἢ ϑεὸς ἐκ ϑηρίων τοῦ κακίστου γενόμενοο. 

ἐκ τῆς Στοᾶς γὰρ λαβόντα τὴν ἀρετὴν ἔστιν εἰπεῖν ιτὸ 

“εῦξαι τί βούλει. πάντα σοι γενήθεται"᾽ 

πλοῦτον φέρει, βασιλείαν ἔχει, τύχην δίδωσιν, εὐπό- 

τμους ποιεῖ καὶ ἀπροσδεεῖς καὶ αὐτάρκεις, μέαν οἴκοθεν 

δραχμὴν οὐκ ἔχοντας. 

ὅ. Ὁ μὲν γὰρ ποιητικὸς μῦϑος τὸ χατὰ λόγον τ 
φυλάττων οὐδαμοῦ προλείπει τὸν “Ἡρακλέα τῶν 
ἀναγκαίων δεόμενον, ἀλλ΄ ὥσπερ ἐκ πληγῆς ἐπιρρεῖ 

αὐτῷ καὶ τοῖς συνοῦσιν ὁ δὲ τὴν Στωικὴν λαβὼν 
Ὁ ᾿“μάλϑειαν πλούσιος μὲν γέγονεν, ἐρανίζετανι δὲ 

τροφὴν παρ᾽ ἑτέρων" καὶ βασιλεὺς μέν ἐστι μισϑοῦ 90 

δ᾽ ἀναλύει συλλογισμούς" καὶ πάντα μὲν ἔχει μόνος 
ἐνοίκιον δὲ τελεῖ καὶ ἄλφιτ᾽ ὠνεῖται. πολλάκις δα- 

νεϊζόμενος ἢ μεταιτῶν παρὰ τῶν οὐδὲν ἐχόντων. 
0. Καὶ ὁ μὲν ᾿Ιϑακησίων βασιλεὺς προσαιτεῖ 

λανϑάνειν ὅς ἐστι βουλόμενος καὶ ποιῶν ἑαυτὸν ὧς 30 

μάλιστα πτωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγκιον" ὃ δ᾽ ἐκ τῆς 

᾿ς 11 εὗξ᾽ εἴ τι βούλει. ΜΓοἰπο]τῖαβ. εὖξαι" τί βούλει; Μαά- 
ΡΒ. ΝΟ ορυβ. οἵ. ΚοΟΙ, 8 ρ. 160 260 Ηοπμι. πὶ 218 
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Στοᾶς βοῶν μέγα καὶ κεκραγώς “ἡ 

βασιλεύς, ἐγὼ μόνος εἰμὶ πλούσιος 
ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις ϑύραις λέγων 

ἐγὼ μόνος εἰμὶ 
8 - 4 

ὁρᾶταν πολλάκπιο 
3 

“δὸς χλαῖναν ᾿Ιππώνακτι" κάρτα γὰρ ῥιγῶ 

καὶ βαμβακύξω. 1 

Δ ΒΟΙΡς. 2 Ὁ. 469. Ἰζοοῖς. ὃ ν. 511 



ΠΕΡῚ ΤῸΝ ΚΟΙΝΩ͂Ν ἘΝΝΟΙΩ͂Ν ΠΡΟΣ 
ΤΟΥ͂Σ ΣΤΩΙΚΟΥ͂Σ. 

ΡΒ 1. ΔΑ͂ΜΠΡΙΑΣ. Σοὶ μὲν εἰκός, ὦ Ζιαδούμενε, 
μὴ πάνυ μέλειν, εἴ τινι δοκεῖτε παρὰ τὰς κοινὰς 

φιλοσοφεῖν ἐννοίας" ὁμολογοῦντί γε καὶ τῶν αἰσϑή- ς 

σεῶν περιφρονεῖν, ἀφ’ ὧν σχεδὸν αἵ πλεῖσται 
γεγόνασιν ἔννοιαι. τήν γε περὶ τὰ φαινόμενα πέστυν 

ἕδραν ἔχουσαι καὶ ἀσφάλειαν. ἐμὲ δὲ πολλῆς, ὥς 
γ᾽ ἐμαυτῷ φαίνομαι. καὶ ἀτόπου μεστὸν ἥκοντα 

10ϑϑταραχῆς εἴτε τισὶ λόγοις εἴτ᾽ ἐπῳδαῖς εἴτ᾽ ἄλλον τὸ 

ἐπίστασαι τρόπον παρηγορίας οὐκ ἂν φϑάνοις 
ἰατρεύων᾽" οὕτω σοι διασέσεισμαι καὶ γέγονα μετέ- 
ὥρος ὑπὸ Στωικῶν ἀνδρῶν, τὰ μὲν ἄλλα βελτίστων 

χαὶ νὴ 4ία συνήϑων καὶ φίλων, πικρῶς δ᾽ ἄγαν 

ἐγκειμένων τῇ ᾿ἀκαδημίᾳ καὶ ἀπεχϑῶς᾽ οἵ γὲ πρὸς τ5 

μικρὰ καὶ μετ’ αἰδοῦς τὰ παρ᾽ ἐμοῦ λεχϑέντα 
σεμνῶς, οὐ γὰρ ψεύσομαι, οὐ πράως ἠἡτιάσαντο᾽ τοὺς 

ὃξ πρεσβυτέρους μετ᾽ ὀργῆς σοφιστὰς καὶ λυμεῶνας 
τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ δογμάτων ὁδῷ βαδιζόντων καὶ 

8 ΛΑΜΠΡΙΑ͂Σ οὖ γρϑᾶυϊο ροβὺ “ΠΑ ΟΥΜΈΕΝΟΣΙ ἀθϑαμπὲ 
ἴῃ ἸΙυ]5 11 οὐ πράως] καὶ πράως ΥΥ ριδούον πθοθβϑιψαΐθυη. 
νἱα. Ξὄγτη. 19 δογμάτων --- καὶ ἀνατροπέας ἢ: καὶ δογ- 
μάτων --- ἀνατροπαῖς 
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ἀνατροπέας καὶ πολλὰ τούτων ἀτοπώτερα λέγοντες Β 
καὶ νομίζοντες τέλος ἐπὶ τὰς ἐννοίας ἐρρύησαν. ὡς 

δή τινα σύγχυσιν καὶ ἀναδασμὸν αὐταῖς ἐπάγοντας 

τοὺς ἐκ τῆς ᾿Ζκαδημίας. εἶτά τις εἶπεν αὐτῶν ὡς 

δούκ ἀπὸ τύχης ἀλλ᾽ ἐκ προνοίας ϑεῶν νομίζοι μετ᾽ 
᾿Φρκεσίλαον καὶ πρὸ Καρνεάδου γεγονέναι Χρύσιππον. 
ὧν ὁ μὲν ὑπῆρξε τῆς εἰς τὴν συνήϑειαν ὕβρεως καὶ 

παρανομίας ὃ δ᾽ ἤνϑησε μάλιστα τῶν ᾿Δκαδημαϊχῶν. 
Χρύσιππος οὖν ἐν μέσῳ γενόμενος, ταῖς πρὸς ᾽ρκε- 

10 σίλαον ἀντιγραφαῖς καὶ τὴν Καρνεάδου δεινότητα 

ἐνέφραξε, πολλὰ μὲν τῇ αἰσϑήσει καταλιπὼν ὥσπερ 
εἰς πολιορκίαν βοηϑήματα, τὸν δὲ περὶ τὰς προλή- 

ψεις καὶ τὰς ἐννοίας τάραχον ἀφελὼν παντάπασι 

καὶ διορϑώσας ἕκάστην καὶ ϑέμενος εἰς τὸ οἰκεῖον" 

1 ὥστε καὶ τοὺς αὖϑις ἐκκρούειν τὰ πράγματα καὶ 
παραβιάξεσϑαν βουλομένους μηδὲν περαίνειν ἀλλ᾽ 

ἐλέγχεσθαι κακουργοῦντας καὶ σοφιζομένους. ὑπὸ 

τοιούτων ἐγὼ λόγων διακεκαυμένος ἕωϑεν σβεστηρίων 

δέομαι, καϑάπερ τινὰ φλεγμονὴν ἀφαιρούντων τὴν 

50 ἀπορίαν τῆς ψυχῆς. 
ὃ, ΖΙΑ4ΖΔΟΥΜΕΝΟΣ. Ὅμοια πολλοῖς ἴσως πέ- 

πονϑας. εἰ δ᾽ οἱ ποιηταί σὲ πείϑουσι, λέγοντες ὡς 

ἐκ ϑεῶν προνοίας ἀνατροπὴν ἔσχεν ἡ παλαιὰ Σίπυλος 

τὸν Τάνταλον κολαζόντων, πείϑου τοῖς ἀπὺ τῆς 

80 Σ;τοᾶς ἑταίροις, ὅτι χαὶ Χρύσιππον οὐκ ἀπὸ τύχης 

ἀλλ᾽ ἐκ προνοίας ἡ φύσις ἤνεγκεν, ἄνω τὰ κάτω 

ῷ ὀνομάζοντες ὟΥ 1 ὧν] οἷον 9Ὲ 9 γοῦν ΒΨ: 

14 διαρϑρώσας ΝΥ 1ὅ συγκρούειν ὟΥ 117 ἐλέγχεσθαι Τὶ: 

ἐλέγχεσϑαι βουλομένους 18 σβεστηρίων Οορούυβ: σβεστήρων 

Ο 

) 
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χαὶ τοὔμπαλιν ἀνατρέψαι δεομένη τὸν βίον. ὡς οὐ 

γέγονε πρὸς τοῦτο τῶν ὄντων οὐδεὶς εὐφυέστερος, 

ἀλλ: ὥσπερ ὁ Κάτων ἔλεγε πρὸ Καίσαρος ἐκείνου 

μηδένα νήφοντα μηδὲ φρονοῦντα ἐπὶ συγχύσει τῆς 

πολιτείας τοῖς δημοσίοις προσελθεῖν πράγμασιν, 

«οὕτως ἐμοὶ δοκεῖ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας καὶ 

19 

δεινότητος οὗτος ὃ ἀνὴρ ἀνατρέπειν καὶ καταβάλλειν 

τὴν συνήϑειαν, ὡς ἐνιαχοῦ καὶ αὐτοὶ μαρτυροῦσιν 

οἵ τὸν ἄνδρα σεμνύνοντες, ὅταν αὐτῷ περὶ τοῦ 

ψευδομένου μάχωνται. τὸ γάρ, ὦ ἄριστε, συμπεπλεγ- 

μένον τι δι᾽ ἀντικειμένων μὴ φάναι ψεῦδος εὐπόρως 

εἶναι, λόγους δὲ πάλιν αὖ φάναι τινὰς ἀληϑῆ τὰ 
λήμματα καὶ τὰς ἀγωγὰς ὑγιεῖς ἔχοντας ἔτι καὶ τὰ 

ἀντικείμενα τῶν συμπερασμάτων ἔχειν ἀληϑῆ, ποίαν 

ἔννοιαν ἀποδείξεως ἢ τίνα πίστεως οὐκ ἀνατρέπει 

πρόληψιν; τὸν μέν γε πολύποδά φασι τὰς πλεκτάνας 

αὑτοῦ περιβιβρώσκειν ὥρα χειμῶνος, ἡ δὲ Χρυσίππου 

διαλεκτικὴ τὰ κυριώτατα μέρη καὶ τὰς ἀρχὰς αὑτῆς 

ἀναιροῦσα καὶ περικόπτουσα τίνα τῶν ἄλλων ἐννοιῶν 
3 ’ 5, ΠΕΤΕ 2 ᾿ ΦΕΚ , Η 
ἀπολέλοιπεν ἀνύποπτον; οὐ γὰρ οἷόν τε δήπου καὶ 3 

τὰ ἐποικοδομούμενα μὴ βέβαια κεῖσϑαι καὶ πάγια, 

τῶν πρώτων μὴ μενόντων ἀπορίας δὲ καὶ ταραχὰς 

ἐχόντων τηλικαύτας. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ πηλὸν ἢ κονιορ- 
τὸν ἐπὶ τοῦ σώματος ἔχοντες τὸν ἁπτόμενον αὐτῶν 

8 πρὸ ἢ: περὶ 8 ἐνιαχοῦ καὶ αὐτοὶ Ὑ: ἔνια γοῦν 
, ἴω Ἅ ΕΗ - ΄ Ἂ καίτοι 9. Ὁ] (615 ἣν 10 ὦ ἄριστε] ἀορίστως ἰάθη) 

10. συμπεπλεγμένον] ΒΕ. συμπεπερασμένον ααοα ΘΧΙυδηῦ 
ΠΟΥ ἀθίθυϊοσθο ὑπιθῦαν. ΟἼΘΒΘΗῚΒ 18 ἔτι] εἶτα Ἐμαϑηντιϑ 
1τ Ἔ; αὐτοῦ 18 αὑτῆς θᾳΘΌΠποΥβ: αὐτῆς 20 οἷόν τὲ 
ΤαγηθΌα5: οἴονται 21 μὴ] 46]. Β. μὴ οὐ 

1τ0 

1ῦ 
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καὶ προσαναχρωννύμενον οὐ κινεῖν ἀλλὰ προσ- 
βάλλειν τὸ τραχῦνον δοκοῦσιν" οὕτως ἕνιοι τοὺς 

᾿Δχαδημαϊκοὺς αἰτιῶνται καὶ νομίζουσι τὰς αἰτίας 

παρέχειν ὧν ἀναπεπλησμένους ἀποδεικνύουσιν 
5 αὑτούς" ἐπεὶ τάς γε κοινὰς ἐννοίας τίνες μᾶλλον 1060 

διαστρέφουσιν; εἰ δὲ βούλει, τὸ κατηγορεῖν ἐχείνων 
ἀφέντες, ὑπὲρ ὧν ἐγκαλοῦσιν ἡμῖν ἀπολογησώμεϑα. 

9. ΔΑΜΠΡ. Ἐγώ μοι δοκῶ τήμερον, ὦ Ζιαδού- 
μενξ. ποικίλος τις ἄνϑρωπος γεγονέναι καὶ παντο- 

10 δαπός᾽ ἄρτι μὲν γὰρ ἀπολογίας δεόμενος προσήειν 

ταπεινὸς καὶ τεϑορυβημένος᾽ νῦν δὲ μεταβάλλομαι 
πρὸς τὴν κατηγορίαν καὶ βούλομαι ἀπολαῦσαι τῆς 

ἀμύνης, ἐλεγχομένους εἰς ταὐτὸν τοὺς ἄνδρας ἐπιδών, 
τὸ παρὰ τὰς ἐννοίας καὶ τὰς προλήψεις τὼς κοινὰς 

18 φιλοσοφεῖν, ἀφ᾽ ὧν μάλιστα τὴν αἵρεσιν, ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν ἀνα δ“ δοκοῦσι, καὶ μόνην ὁμολογεῖν τῇ 

φύσει λέγουσιν. 
ΖΙΔΖΔΟΥΜ. Ἶ49᾽ οὖν ἐπὶ τὰ κοινὰ πρῶτα καὶ Β 

περιβόητα βαδιστέον, ἃ δὴ παράδοξα καὶ αὐτοὶ μετ᾽ 
50 εὐκολίας δεχόμενοι τὴν ἀτοπίαν ἐπονομάζουσι, τοὺς 

μόνους βασιλεῖς καὶ μόνους πλουσίους καὶ καλοὺς 

αὐτῶν καὶ πολίτας καὶ δικαστὰς μόνους; ἢ ταυτὶ 

μὲν εἰς τὴν τῶν ἑώλων καὶ ψυχρῶν ἀγορὰν βούλει 
παρῶμεν, ἐν δὲ τοῖς ὡς ἔνι μάλιστα πραγματικοῖς 

- “" 2 

4 ἔνιοι] ἐκεῖνοι 50. οἵ Στωϊκοί Ν ὅ αὑτούς ἢ: αὐτούς 
0. γε ἈΠΟΙΥΙΠ.Β: τὲ 14 τὸ ἢ): τῷ 10 88Β 18}. Ἐοτί. 

- Λ -“ 

ΒΡ. ]θπάθπτη ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀναδειγμάτων σεμνύνειν δοκοῦσι. 
. - " “ 

ΟἸθβθηιβ βυρρίοῦ ὥσπερ ἐπ πηγῶν ἀναλαμβάνειν δοκοῦσι 
22 αὐτῶν] εἶναι 
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καὶ μετὰ σπουδῆς λεγομένοις πονιησώμεϑα τοῦ λόγου 

τὸν ἐξετασμόν: 

ΔΑΜΠΡ, Ἐμοὶ γοῦν ἥδιον οὕτως: τῶν γὰρ 

πρὸς ἐκεῖνα γενομένων ἐλέγχων τίς οὐκ ἤδη διά- 
πλεώς ἐστιν: δ 

σ 4. 4Π4Ζ4ΔΌΟΥΜ. Ἤδη τοίνυν αὐτὸ τοῦτο σκόπει 
πρῶτον. εἰ κατὰ τὰς κοινάς ἔστιν ἐννοίας ὁμολογεῖν 

τῇ φύσει τοὺς τὰ κατὰ φύσιν ἀδιάφορα νομίζοντας, 

καὶ μήϑ᾽ ὑγίειαν μήτ᾽ εὐεξίαν μήτε κάλλος μήτ᾽ 
ἰσχὺν ἡγουμένους αἱρετὰ μηδ᾽ ὠφέλιμα μηδὲ λυσι- τὸ 

τελῆ μηδὲ συμπληρωτικὰ τῆς κατὰ φύσιν τελειότητος" 

μήτε τἀναντία φευκτὰ καὶ βλαβερά, πηρώσεις ἀλγη- 

δόνας αἴσχη νόσους" ὧν αὐτοὶ λέγουσι πρὸς ἃ μὲν 
ἀλλοτριοῦν πρὸς ἃ δ᾽ οἰχειοῦν ἡμᾶς τὴν φύσιν" εὖ 

μάλα καὶ τούτου παρὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν ὄντορ, 18 

οἰχειοῦν πρὸς τὰ μὴ συμφέροντα μηδ᾽ ἀγαϑὰ τὴν 

φύσιν καὶ ἀλλοτριοῦν πρὸς τὰ μὴ κακὰ μηδὲ βλά- 
πτοντα χαὶ ὃ μεῖζόν ἐστιν, οἰκειοῦν ἐπὶ τοσοῦτο 

Ὁ χαὶ ἀλλοτριοῦν, ὥστε τῶν μὲν μὴ τυγχάνοντας τοῖς 

δὲ περιπίπτοντας, εὐλόγως ἐξάγειν τοῦ ζῆν ἑαυτοὺς 530 

καὶ τὸν βίον ἀπολέγεσθϑαι. 

ὕ, Νομίξω δ᾽ ἐγὼ κἀκεῖνο παρὰ τὴν ἔννοιαν 

λέγεσθαι, τὸ τὴν μὲν φύσιν αὐτὴν ἀδιάφορον εἶναι 
τὸ δὲ τῇ φύσει ὁμολογεῖν ἀγαϑὸν μέγιστον. οὐδὲ 
γὰρ τῷ νόμῳ κατακολουϑεῖν ἀστεῖον οὐδὲ τῷ λόγῳ 35 
πείϑεσϑθαι σπουδαῖον, εἰ μὴ σπουδαῖος εἴη καὶ 

ἀστεῖος ὃ νόμος καὶ ὃ λόγος. καὶ τοῦτο μὲν ἔλαττον" 

9 ἔ: ὑγείΐων 24 μέγιστον Τυτπθοθαβ: μέτεστιν 8 τῷ 
- τῷ) τὸ --- τὸ ὟΥ 10. ἀστεῖον ἢ 
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εἰ δέ, ὡς Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Προ- Ε 

τρέπεσϑαι γέγραφεν, ἐν τῷ κατ᾽ ἀρετὴν βιοῦν μόνον 

ἐστὶ τὸ εὐδαιμόνως. τῶν ἄλλων, φησίν, οὐδὲν ὄντων 

πρὸς ἡμᾶς οὐδ᾽ εἰς τοῦτο συνεργούντων" οὐ μόνον 

οὐκ ἔστιν ἀδιάφορος ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἀνόητος καὶ 
ἀπόπληκτος, οἰκειοῦσα ἡμᾶς πρὸς τὰ μηδὲν πρὸς 
ἡμᾶς" ἀνόητοι δὲ καὶ ἡμεῖς εὐδαιμονίαν ἡγούμενοι 

τὸ τῇ φύσει ὁμολογεῖν ἀγούσῃ πρὸς τὰ μηδὲν συνερ- 

γοῦντα πρὸς εὐδαιμονίαν. καίτοι τί μᾶλλόν ἐστι 

1ὸ κατὰ τὴν χοινὴν ἔννοιαν ἢ καϑάπερ τὰ αἱρετὰ πρὸς 

τὸ ὠφελίμως, οὕτω τὰ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ ζῆν 

κατὰ φύσιν; οἱ δ᾽ οὐχ οὕτω λέγουσιν, ἀλλὰ τὸ ζῆν 
κατὰ φύσιν τέλος εἶναι τιϑέμενον τὰ κατὰ φύσιν Ε 

ἀδιάφορα εἶναι νομίζουσιν. 
ι΄ 6. Οὐχ ἧττον δὲ τούτου παρὰ τὴν κοινὴν ἔννοιάν 

ἐστι τὸ ἔννουν καὶ φρόνιμον ἄνδρα πρὸς τὰ ἴσα 
τῶν ἀγαϑῶν μὴ ἐπίσης ἔχειν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν μηδενὶ 
λόγῳ τέϑεσϑαι, τῶν δ᾽ ἕνεκα πᾶν ὁτιοῦν ἂν ὑπο- 
μεῖναν καὶ παϑεῖν, μηδὲν ἀλλήλων μικρότητι καὶ 

0 μεγέϑει διαφερόντων᾽ ταὐτὸ δὲ λέγουσιν αὐτοέπου τῷ 
ἘΞ τὸ σωφρόνως δυσϑανατῶσαν ἀποτρίψασϑαι πρε- 
σβῦτιν- ὁμοίως γὰρ ἀμφότεροι κατορϑοῦσιν. ἀλλὰ 1001 

δι’ ἐκεῖνα μὲν ὡς λαμπρὰ καὶ μεγάλα κἂν ἀπο- 
2 ϑάνοιεν᾽ ἐπὶ τούτοις δὲ σεμνύνειν ἑαυτὸν αἰσχύνη 

10 καϑάπερ τὰ ὠφέλιμα εἶναι αἵἱρετέα πρὸς τὸ ὠφελέμως, 
οὕτω οοἰυ. ὟΥ 20 αὐτοί που τῷ δ᾿ Βουῖρβὶ: αὐτοί" τούτω 
Ἐουῦ. βαρρ!οπάστη οαπὶ Μαάνίρίο (υἱά. ν». 1038 Δ) πὰπο ἴῃ 
τηοάπμ τῷ [σωφρόνως καλῆς νεάνιδος ἀποσχέσϑαι) τὸ 
σωφρόνως οοὖ. ααὖὺ τὰ τῷ [κατορϑώματι τῷ μεγίστῳ) τὸ 
σωφρόνως ᾿οθἰΐ. 

ῬΙαίατομὶ Μοταϊΐα, ΥΟἹ, ΥἹ. 19 
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καὶ γέλως. λέγει δὲ καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ τοῦ 
Ζιὸς συγγράμματι καὶ τῷ τρίτῳ περὶ Θεῶν ψυχρὸν 

εἶναι καὶ ἄτοπον καὶ ἀλλότριον τὰ τοιαῦτα τῶν ἀπ᾽ 

ἀρετῆς συμβαινόντων ἐπαινεῖν, ὅτι δῆγμα μυίας 

ἀνδρείως ὑπέμεινε καὶ δυσϑανατώδης γραὸς ἀπέσχετο 
σωφρόνως. ἄρ᾽ οὖν παρὰ τὴν κοινὴν φιλοσοφοῦσιν 
ἔννοιαν, ἃς αἰσχύνονται πράξεις ἐπαινεῖν, μηδὲν 

τούτων κάλλιον ὁμολογοῦντες: ποῦ γὰρ αἱρετὸν ἢ 

πῶς ἀποδεχτόν, ὃ μήτ᾽ ἐπαινεῖν μήτε ϑαυμάζειν 
ἄξιόν ἐστιν. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπαινοῦντας ἢ ϑαυμά- 

ζοντας ἀτόπους καὶ ψυχροὺς νομίζουσιν; 

(. Ἔτι δὲ μᾶλλον, οἶμαι, φανεῖταί σοι παρὰ τὴν 
κοινὴν ἔννοιαν, δἰ τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν ὃ φρόνι- 

μος μήτ᾽ ἀπόντων μήτ᾽ εἰ πάρεστιν αὐτῷ φροντίζοι, 

ἀλλ᾽ οἷός ἐστιν ἐν τοῖς ἀδιαφόροις καὶ τῇ περὶ ταῦτα 
πραγματείᾳ καὶ οἰκονομίᾳ, τοιοῦτος ἂν κἀν τούτοις 

εἴη. πάντες γὰρ δήπουϑεν 

ἑεὐρυεδοῦς ὅσοι καρπὸν αἰνύμεϑα χϑονός,᾽ 

οὗ μὲν καὶ παρόντος ὄνησίς ἐστι καὶ μὴ παρόντος 
ὥσπερ ἔνδεια καὶ ὄρεξις, αἱρετὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ 

{- ὠφέλιμον νοοῦμεν" ἐφ’ ᾧ δ᾽ οὐδὲν ἄν τις πρα- 
’ ᾿ - [κι ᾿ 6 , -- 32 γματεύσαιτο μὴ παιδιᾶς ἕνεκεν μηδὲ ῥαστώνης, τοῦτ 

ἀδιάφορον. ἄλλῳ γὰρ οὐδενὶ τοῦ φιλοπόνου τὸν 
κενόσπουδον ἀφορίζομεν ἐν τοῖς ἔργοις ὄντα πολλάκις, 

9 ἀπόδεκτον ΒῈ 14 πάρεστιν αὐτῷ φροντίζοι Μαεᾶ- 
γἱρῖαβ: πάρεισιν αὐτῷ φροντίξων 10 ἂν] 46]. Πιδδτητβ. αὖ 
18. Βουρκ. 8 γ. 888 10. Ῥ]αΐο Ῥχγοΐαρ. ρ. 8480: εὐρυέδους 
10. αἰνύμεϑα Χ οχ γ.].: 4--ὃὁ Β4 μεϑαὰ 22 εἰ μὴ παι- 
διᾶς γε ἕνεκεν ἢ ῥᾳστώνης ᾿ 

͵ 
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ἢ τῷ τὸν μὲν εἰς ἀνωφελῆ πονεῖν καὶ ἀδιαφόρως. 

τὸν δ᾽ ἕνεχά του τῶν συμφερόντων καὶ λυσιτελῶν. 
ἀλλ᾽ οὗτοί γε τοὐναντίον" ὃ γὰρ σοφὸς αὐτοῖς καὶ 
φρόνιμος ἐν πολλαῖς καταλήψεσι καὶ μνήμαις κατα- 

λήψεων γεγονὼς ὀλίγας πρὸς αὑτὸν ἡγεῖται" τῶν τ᾽ 
ἄλλων οὐ πεφροντιχὼς οὐδ᾽ ἔλαττον ἔχειν οὐδὲ 
πλέον οἴξδται, μνημονεύων ὅτι πέρυσι κατάληψιν 

ἔλαβε πταρνυμένου Ζίωνος ἢ σφαιρίζοντος Θέωνος. 

καίτοι πᾶσα κατάληψις ἐν τῷ σοφῷ καὶ μνήμη τὸ 

ἀσφαλὲς ἔχουσα καὶ βέβαιον εὐθύς ἐστιν ἐπιστήμη 
Ἀ 3 »" ’ Α ’ Ὁ τ) 5 Ὁ , 

καὶ ἀγαϑὸν μέγα καὶ μέγιστον. ἀρ οὖν ὁμοίως 

ὑγιείας ἐπιλειπούσης, αἰσϑητηρίου κάμνοντος, οὐσίας 

ἀπολλυμένης, ἀφρόντιστός ἐστι καὶ πρὸς αὑτὸν οὐδὲν 

ἡγούμενος τούτων ὃ σοφός" ἤ νοσῶν μὲν ἰατροῖς 

τελεῖ μισϑοὺς χρημάτων δ᾽ ἕνεκα πρὸς Δεύκωνα 

πλεῖ τὸν ἐν Βοσπόρῳ δυνάστην καὶ πρὸς Ἰδάνϑυρσον 
ἀποδημεῖ τὸν Σκύϑην᾽ ὥς φησι Χρύσιππος, τῶν δ᾽ 
αἰσϑήσεων ἔστιν ὃς ἀποβαλὼν οὐδὲ ζῆν ὑπομένει; 
πῶς οὖν οὐχ ὁμολογοῦσι παρὰ τὰς ἐννοίας φιλοσο- 

φεῖν., ἐπὶ τοῖς ἀδιαφόροις τοσαῦτα πραγματευόμενοι 
καὶ σπουδάζοντες, ἀγαϑῶν δὲ μεγάλων καὶ παρόντων 

καὶ μὴ παρόντων ἀδιαφόρως ἔχοντες: 
8. ᾿4λλὰ κἀκεῖνο παρὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας ἐστίν, 

ἄνϑρωπον ὄντα μὴ χαίρειν ἐκ τῶν μεγίστων κακῶν 

ἐν τοῖς μεγίστοις ἀγαϑοῖς γενόμενον" τοῦτο δὲ 
πέπονθεν ὃ τούτων σοφός. ἐκ γὰρ τῆς ἄκρας 
κακίας μεταβαλὼν εἰς τὴν ἄκραν ἀρετὴν καὶ τὸν 

1 καὶ ἀδιάφορα Μ 12 Ἐ; ὑγείας 10. κάμνοντος ἢ: 
καμόντος. 16 ἰδάνουρσον Π). ἐνδάϑυρσον Β 

10" 

"" 
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ἀϑλιώτατον βίον διαφυγὼν ἅμα καὶ κτησάμενος τὸν 

μακαριώτατον οὐδὲν ἐπίδηλον εἰς χαρὰν ἔσχεν οὐδ᾽ 
ἐπῆρεν αὐτὸν οὐδ᾽ ἐκίνησεν ἡ τοσαύτη μεταβολή, 

καχοδαιμονίας ἀπαλλαγέντα καὶ μοχϑηρίας ἁπάσης, 
ΒΕ εἰς δ᾽ ἀσφαλῆ τινα καὶ βεβαίαν παντέλειαν ἀγαθῶν ὃ 

ἐξιχόμενον. ἔτι παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστιν ἀγαϑῶν 

μὲν εἶναι μέγιστον τὸ ἀμετάπτωτον ἐν ταῖς κρίσεσι 

καὶ βέβαιον. μὴ δεῖσθαι δὲ τούτου τὸν ἐπ᾽ ἄκρον 
προκόπτοντα μηδὲ φροντίζειν παραγενομένου" πολλά- 

κις δὲ μηδὲ τὸν δάκτυλον προτεῖναι ταύτης γ᾽ τὸ 

ἕνεκα τῆς ἀσφαλείας καὶ βεβαιότητος. ἣν τέλειον 
ἀγαϑὸν καὶ μέγα νομίζουσιν. οὐ μόνον οὖν ταῦτα 
λέγουσιν οἵ ἄνδρες, ἀλλὰ κἀκεῖνα πρὸς τούτοις, ὅτι 

1002 “ἀγαϑὸν ὃ χρόνος οὐκ αὔξει προσγιγνόμενος, ἀλλά, 

κἂν ἀκαρές τις ὥρας γένηται φρόνιμος, οὐδενὶ πρὸς τ 

εὐδαιμονίαν ἀπολειφϑήσεται τοῦ τὸν αἰῶνα χρω- 

μένου τῇ ἀρετῇ καὶ μακαρίως ἐν αὐτῇ καταβιοῦντος." 
ταῦτα δ᾽ οὕτω νεανικῶς ἀπισχυρισάμενοι πάλιν 

“οὐδὲν εἶναί φασιν ἀρετῆς ὄφελος ὀλιγοχρονίου" τί 
γάρ, ἂν μέλλοντι ναυαγεῖν εὐθὺς ἢ κατακρημνίξεσϑαι 30 

φρόνησις ἐπιγένηται; τί δ᾽ ἂν ὃ Μίχας, ὑπὸ τοῦ 

Ἡρακλέους ἀποσφενδονώμενος, εἰς ἀρετὴν ἐκ κακίας 

μεταβάλῃ: ταῦτ᾽ οὖν οὐ μόνον παρὰ τὰς κοινὰς 

ἐννοίας ἐστὶ φιλοσοφούντων ἀλλὰ καὶ τὰς ἰδίας 

κυχώντων, εἰ τὸ βραχὺν χρόνον χτήσασϑαι τὴν 90 

Β ἀρετὴν οὐδὲν ἀπολείπεσϑαι τῆς ἄκρας εὐδαιμονίας 
ἅμα καὶ μηδενὸς ὅλως ἄξιον νομίζουσι. 

6 ἔτι] οι. ΒΕ 15 οὐδενὶ] οὐδὲν Βιαδηηὰβ 
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9. Τοῦτο δ᾽ οὐκ ἂν μάλιστα ϑαυμάσαις αὐτῶν, 

ἀλλ᾽ ὅτι, τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς εὐδαιμονίας παραγιγνο- 

μένης, πολλάκις οὐδ᾽ αἰσϑάνεσϑαι τὸν χτησάμενον 
οἴονται, διαλεληϑέναι δ᾽ αὐτόν, ὅτι μικρῷ πρόσϑεν 

5 ἀϑλιώτατος ὧν χαὶ ἀφρονέστατος νῦν ὁμοῦ φρόνι- 
μος καὶ μακάριος γέγονεν. οὐ γὰρ μόνον ἔχοντά 
τινα τὴν φρόνησιν τοῦτο μόνον μὴ φρονεῖν ὅτι 

φρονεῖ μηδὲ γιγνώσκειν ὅτι τὸ ἀγνοεῖν διαπέφευγεν 

εὐτράπελόν ἐστιν᾽ ἀλλὰ καὶ ὅλως ὡς εἰπεῖν τἀγαϑὸν 

10 ἀρρεπὲς ποιοῦσι καὶ ἀμαυρόν, εἰ μηδ᾽ αἴσθησιν 
αὑτοῦ ποιεῖ παραγενόμενον. φύσει γὰρ ἀνεπαί- 

σϑητον οὐκ ἔστι κατ᾽ αὐτούς" ἀλλὰ καὶ λέγει διαρ- 

ρήδην Χρύσιππος ἐν τοῖς περὶ ΤἸέλους αἰσϑητόν 

εἶναν τἀγαϑόν: ὡς δ᾽ οἴεται, καὶ ἀποδείκνυσι. 

15 λείπεται τοίνυν ἀσϑενείᾳ καὶ μικρότητι διαφεύγειν 

αὐτὸ τὴν αἴσθησιν, ὁπόταν παρὸν ἀγνοῆται καὶ δια- 

λανϑάνῃ τοὺς ἔχοντας. ἔτι τοίνυν ἄτοπον μέν ἔστι 
τὴν τῶν ἀτρέμα λευκῶν καὶ μέσως αἰσϑανομένην 
ὕψυν ἐχφεύγειν τὰ ἐπ’ ἄκρον λευκὰ καὶ τὴν τὰ 

20. μαλαχῶς καὶ ἀνειμένως ϑερμὰ καταλαμβάνουσαν 

ἁφὴν ἀναισϑητεῖν τῶν σφόδρα ϑερμῶν" ἀτοπώτερον 

δέ, εἴ τις τὸ κοινῶς κατὰ φύσιν, οἷόν ἐστιν ὑγίεια 
καὶ εὐεξία. καταλαμβάνων, τὴν ἀρετὴν ἀγνοεῖ 

παροῦσαν, ἣν μάλιστα καὶ ἄκρως κατὰ φύσιν 

5 εἶναι τίϑενται. πῶς γὰρ οὐ παρὰ τὴν ἐννοιάν 
ἐστιν ὑγιείας καὶ νόσου διαφορὼν κχαταλαμβάνειν, 

τϑ ϑι 

9 ὡς ΠΑΒΠΙΠ5 10, ἔ; τὸ ἀγαϑὸν 11 Ἔ; αὐτοῦ 
10. τϑ] τη παραγιγνόμενον οἷ. 11. 2 18 ΠαΘΌπουιβ: μέσων 
22 τὰ κοινῶς Ὁ 10. ἢ: ὑγεία 

.) 



294 5 ΟΟΜΜΌΝΙΒΟΒ ΝΟΊΤΊΤΗΒ, 

φρονήσεως ὃὲ μὴ καταλαμβάνειν καὶ ἀφροσύνης, 

ἀλλὰ τὴν μὲν ἀπηλλαγμένην οἴεσϑαι παρεῖναι, τὴν 

ὃὲ κεχτημένον ἀγνοεῖν ὅτι πάρεστιν; ἐπεὶ δ᾽ ἐχ τῆς 
ἄκρας προκοπῆς μεταβάλλουσιν εἰς εὐδαιμονίαν καὶ 

ἀρετήν, δυεῖν ἀνάγκη ϑάτερον, ἢ τὴν προκοπὴν ὅ 

χακίαν μὴ εἶναι μηδὲ κακοδαιμονίαν, ἢ τὴν ἀρετὴν 

τῆς κακίας μὴ πολλῷ παραλλάττειν μηδὲ τῆς κακο- 

δαιμονίας τὴν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μικρὰν καὶ ἀνεπαί- 

σϑητον εἶναι τὴν πρὸς τὰ κακὰ τῶν ἀγαϑῶν δια- 

Ε φοράν" οὐ γὰρ ἂν ἑαυτοὺς διελάνθανον ἀντ᾽ ἐκείνων τὸ 

ταῦτ᾽ ἔχοντες. 

10. Ὅταν μὲν οὖν μηδενὸς ἐχστῆναι τῶν μαχο- 

μένων ἀλλὰ πάνϑ᾽ ὁμολογεῖν καὶ τιϑέναι ϑέλωσι, 
τὸ τοὺς προχόπτοντας ἀνοήτους καὶ χακοὺς εἶναι, 
τὸ φρονίμους καὶ ἀγαϑοὺς γενομένους διαλανϑάνειν τ 

ἑαυτούς, τὸ μεγάλην διαφορὰν τῆς φρονήσεως πρὸς 

τὴν ἀφροσύνην ὑπάρχειν" ἦ πού σοι δοκοῦσι ϑαυμα- 

Ε σίως ἕν τοῖς δόγμασι τὴν ὁμολογίαν βεβαιοῦν; ἔτι 

ὃξ μᾶλλον ἐν τοῖς πράγμασιν, ὅταν πάντας ἐπίσης 

κακοὺς καὶ ἀδίκους καὶ ἀπίστους καὶ ἄφρονας τοὺς 30 

μὴ σοφοὺς ἀποφαίνοντες εἶτα πάλιν τοὺς μὲν αὐτῶν 

ἐχτρέπωνται καὶ βδελύττωνται., τοὺς δ᾽ ἀπαντῶντες 

μηδὲ προσαγορεύωσι᾽ τοῖς δὲ χρήματα πιστεύωσιν, 

ἀρχὰς ἐγχειρίξζωσιν, ἐκδιδῶσι ϑυγατέρας. ταῦτα γὰρ 

εὐ μὲν παίζοντες λέγουσι, καϑείσθϑωσαν τὰς ὀφρῦς᾽ 35 
1068 εἰ δ᾽ ἀπὸ σπουδῆς καὶ φιλοσοφοῦντες, παρὰ τὰς 

1 φρονήσεως δὲ μὴ καταλαμβάνειν ἢ 22 τοὺς δ᾽] 46]. 
ὟΥ υὖἡ ὁχ ρτοχίμηο τοῖς δ᾽ οΥὔαχῃ 20 καϑείσϑωσαν ὃ (καϑέ- 
σϑωσαν ΝΥ: καταϑέσϑωσαν 
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κοινάς ἐστιν ἐννοίας ψέγειν μὲν ὁμοίως καὶ κακίξειν 

πάντας ἀνθρώπους, χρῆσϑαι δὲ τοῖς μὲν ὡς μετρίοις 
τοῖς δ᾽ ὡς κακίστοις" καὶ Χρύσιππον μὲν ὑπερεκ- 

πεπλῆχϑαι καταγελᾶν δ᾽ ᾿4λεξίνου, μηδὲν δὲ μᾶλλον 
5 οἴεσϑαι μηδ᾽ ἧττον ἀλλήλων ἀφραίνειν τοὺς ἄνδρας. 
“ναί᾽ φασίν, “ἀλλ᾽ ὥσπερ ὃ πῆχυν ἀπέχων ἐν ϑα- 
λάττῃ τῆς ἐπιφανείας οὐδὲν ἧττον πνίγεται τοῦ 

καταδεδυκότος ὀργυιὰς πενταχοσίας, οὕτως οὐδ᾽ οἵ 

πελάξοντες ἀρετῇ τῶν μακρὰν ὄντων ἧττόν εἰσιν ἐν 

10 κακίχ᾽ καὶ καϑάπερ οἵ τυφλοὶ τυφλοί εἰσι, κἂν ὀλίγον 

ὕστερον ἀναβλέπειν μέλλωσιν, οὕτως οἱ προχόπτοντες, 
ἄχρι οὗ τὴν ἀρετὴν ἀναλάβωσιν, ἀνόητοι καὶ μοχϑη- 
ροὶ διαμένουσιν." ὅτι μὲν οὖν οὔτε τυφλοῖς ἐοίκασιν 

οἱ προχόπτοντες ἀλλ᾽ ἧττον ὀξυδορκοῦσιν, οὔτε πνι- 

16 γομένοις ἀλλὰ νηχομένοις, καὶ ταῦτα πλησίον λιμένος. 
αὐτοὶ διὰ τῶν πραγμάτων μαρτυροῦσιν. οὐ γὰρ ἂν 

ἐχρῶντο συμβούλοις καὶ στρατηγοῖς καὶ νομοϑέταις 

ὥσπερ τυφλοῖς χειραγωγοῖς, οὐδ᾽ ἂν ἐζήλουν ἔργα 

καὶ πράξεις καὶ λόγους καὶ βίους ἐνίων, εἰ πάντας 

20 ὡσαύτως πνιγομένους ὑπὸ τῆς ἀφροσύνης καὶ μοχϑη- 
ρίας ἑώρων. ἀφεὶς δὲ τοῦτο ϑαύμασον ἐκείνῃ τοὺς 
ἄνδρας, εἰ μηδὲ τοῖς ἑαυτῶν διδάσκονται παρα- 
δείγμασι προέσϑαι τοὺς διαλεληϑότας ἐκείνους 

σοφοὺς καὶ μὴ συνιέντας μηδ᾽ αἰσϑανομένους. ὅτι 
.ο5 πνιγόμενοι πέπαυνται καὶ φῶς ὁρῶσι καὶ τῆς κακίας 

ἐπάνω γεγονότες ἀναπεπνεύκασι. 

10 οἵ τυφλοὶ] σκύλακες ΒαβτηιΒ. 60]]. ΟἿο. 6 ἔπ. 8, 14, 48 
12 ἄχρις ἂν οὗ Ἰάθπι 10. ἄχρι ἢ: ἄχρις 18 τυφλοῖς 
Μ: τυφλοὶ 28 τοὺς ἢ 

Β 
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11. Ἔτι παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστιν ἄνϑρωπον, ᾧ 
πάντα τἀγαϑὰ πάρεστι καὶ μηδὲν ἐνδεῖ πρὸς εὐδαι- 
μονίαν καὶ τὸ μαχάριον, τούτῳ καϑήκειν ἐξάγειν 

ἑαυτόν" ἔτι δὲ μᾶλλον. ᾧ μηδὲν ἀγαϑὸν ἔστι μηδ᾽ 
ἔσται. τὰ δεινὰ δὲ πάντα καὶ τὰ δυσχερῆ καὶ κακὰ 
πάρεστι καὶ παρέσται διὰ τέλους, τούτῳ μὴ καϑή- 

κειν ἀπολέγεσθαι τὸν βίον, ἂν μή τι νὴ Ζ΄ία τῶν 
ἀδιαφόρων αὐτῷ προσγένηται. ταῦτα τοίνυν ἐν τῇ 
Στοᾷ νομοϑετεῖται, καὶ πολλοὺς μὲν ἐξάγουσι τῶν 

σοφῶν ὡς ἄμεινον εὐδαιμονοῦντας πεπαῦσϑαι, πολ- 

λοὺς ὃὲ κατέχουσι τῶν φαύλων ὡς καϑήκοντος 

αὐτοῖς ζῆν κακοδαιμονοῦντας. καίτοι ὃ μὲν σοφὸς 

ὔὕλβιος μακάριος πανευδαίμων ἀσφαλὴς ἀκίνδυνος, ὃ 
ὃὲ φαῦλος καὶ ἀνόητος οἷος εἰπεῖν 

γέμων κακῶν δὴ κοὐκέτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὅπου τεϑῇ 

ἀλλὰ καὶ τούτοις μονὴν οἴονται καϑήκουσαν εἶναι 
κἀκείνοις ἐξαγωγήν. “εἰκότως δέ᾽ φησὶ Χρύσιππος 
“οὐ γὰρ ἀγαϑοῖς καὶ κακοῖς δεῖ παραμετρεῖσϑαι τὸν 

βίον ἀλλὰ τοῖς κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν. οὕτως 
ἄνθρωποι σῴζουσι τὴν συνήϑειαν καὶ πρὸς τὰς 

ἢ 3 , - ’, , 2 » 
χοινὰς ἐννοίας φιλοσοφοῦσι. τί λέγεις; οὐ δεῖ 

σκοπεῖν 

ξ δ 3 ; ΄ 3 9 ΄ , ἂν 

ὁττι τοι ἕν μεγάροισι κακόν τ ἀγαϑόν τὲ τετυχται 

1 ἔτ οὗ ν᾿ ΤΌΘ ΠΟ ἢ ἴ τι νὴ Ζ4ία Τυτπθθαβ: 
τινι διὰ 1ὅ νἱᾶ. Ρ. 1048 ἢ, 10. κοὐκέτ᾽ ἘϊαυρΙ468: καὶ 
οὐκ 106 μονὴν ΒΑΒ)]ΘΟηβῖβ: μόνην 20 οαάθιι: ἀνϑρώ- 
ΠΡίΡα 10. πρὸς] κατὰ δηλ 28 Πομι. ὃ 392 10. 
οτι 
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τὸν περὶ βίου καὶ ϑανάτου σκοπούμενον, οὐδ᾽ ὥσπερ 
ἐπὶ ξυγοῦ τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ κακοδαιμονίαν 

ἐξετάζειν ἐπιζήμια μᾶλλον ἢ ὠφέλιμα ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ήτ᾿ ὠφελούντων μήτε βλαπτόντων τοὺς εἰ βιωτέον 

ἢ μὴ ποιεῖσθαι λογισμούς; οὐ μέλλει πρὸς τὰς 

τοιαύτας ὑποϑέσεις καὶ ἀρχὰς καϑηκόντως αἵρεῖσϑαί 

τε τὸν βίον, ᾧ τῶν φευχτῶν οὐδὲν ἄπεστι, καὶ 
φεύγειν, ᾧ πάντα τὰ αἱρετὰ πάρεστι; καίτοι παρά- 

- 
5 λογον μέν. ὦ ἕταῖρε., καὶ τὸ φεύγειν τὸν βίον ἐν 

δενὶ κακῷ γενομένους" παραλογώτερον δέ, εἰ μὴ ι , μη 
, - 3 ΄ 3 ᾿ ΠΆΣΚΑΥ, Ἢ 

τυγχάνων τις τοῦ ἀδιαφόρου τἀγαϑὸν ἀφίησιν 

ὅπερ οὗτοι ποιοῦσι, τὴν εὐδαιμονίαν προϊέμενοι καὶ 
τὴν ἀρετὴν παροῦσαν ἀνϑ' ὑγιξίας καὶ ὁλοχληρίας, 

ὧν οὐ τυγχάνουσιν. 

5 “ἔνϑ᾽ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς." 

ὅτι χρύσεια χαλκείων, ἑκατόμβοια ἐννεαβοίων ἔμελλε 

διαμείψεσθϑαι. καίτοι τὰ μὲν χάλκεα τῶν ὕπλων 

οὐχ ἧττον ἢ τὰ χρυσᾶ παρεῖχε χρείαν μαχομένοις, 

εὐπρέπεια δὲ σώματος καὶ ὑγίεια τοῖς Στωικοῖς οὔτε 
χρείαν οὔτ᾽ ὄνησίν τινα φέρει πρὸς εὐδαιμονίαν" 

ἀλλ᾽ ὅμως οὗτοι τῆς φρονήσεως ἀντικαταλλάττονται 1004 

τὴν ὑγίειαν. “καὶ γὰρ ἩΗρακλείτῳ᾽ φασί “καὶ Φερε- 

κύδῃ καϑήκειν ἄν, εἴπερ ἠδύναντο, τὴν ἀρετὴν 

ἀφεῖναι καὶ τὴν φρόνησιν, ὥστε παύσασϑαι φϑει- 

8 ἐπιξήμια μᾶλλον ἢ ὠφέλιμα ": ἐπίσημα μᾶλλον ὠφελ 
4--5 Β ὅ--6 αὶ 4 εἰ Ἀ: 1--88Β 88. Μαϊϊπι εἴπερ (ἐστῷ 
11 Ἔ: τὸ ἀγαϑὸν 18 Ἐ: ὑγείας Τύθπι 11π. 19. 22 10 ομι. 
Ζ 384 16 ὅτι] ὅτε αὶ 10. χρυσᾶ Τ᾽ ΟΥΠΘΌΙΒ 11 χαλκχὰ 

"πῃ 
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ριῶντας καὶ ὑδρωπιῶντας" καὶ τῆς Κίρκης ἐγχεούσης 
δύο φάρμακα, τὸ μὲν ποιοῦν ἄφρονας ἔκ φρονίμων 

τὸ δ᾽ ὄνους φρονίμους ἐξ ἀφρόνων ἀνθρώπων, 
οὐκ ἂν τὸν Ὀδυσσέα πιεῖν τὸ τῆς ἀφροσύνης μᾶλλον 
ἢ μεταβαλεῖν εἰς ϑηρίου μορφὴν τὸ εἶδος, ἔχοντα 
τὴν φρόνησιν καὶ μετὰ τῆς φρονήσεως δηλονότι 

τὴν εὐδαιμονίαν; καὶ ταῦτά φασιν αὐτὴν ὑφηγεῖσθαι 

καὶ παρακελεύεσθαι τὴν φρόνησιν “ἄφες μὲ καὶ 
καταφρόνησον ἀπολλυμένης ἐμοῦ καὶ διαφϑειρομένης 

εἰς ὄνου πρόσωπον. ἀλλ᾽ ὄνου γε, φήσει τις, ἡ 
τοιαῦτα παραγγέλλουσα φρόνησίς ἐστιν, εἰ τὸ μὲν 

φρονεῖν καὶ εὐδαιμονεῖν ἀγαϑόν ἐστι τὸ δ᾽ ὄνου 

περιφέρειν πρόσωπον ἀδιάφορον. ἔϑνος εἶναί φασιν 

Αἰϑιόπων, ὕπου κύων βασιλεύει καὶ βασιλεὺς προῦσ- 

αγορεύεται καὶ γέρα καὶ τιμὰς ἔχει βασιλέως, ἄνδρες 
δὲ πράσσουσιν ὅπερ ἡγεμόσι πόλεων προσήκει καὶ 

ἄρχουσιν. ἄρ᾽ οὖν παρὰ τοῖς Στωικοῖς ὁμοίως τὸ 
μὲν ὄνομα καὶ τὸ σχῆμα τἀγαϑοῦ πάρεστι τῇ ἀρετῇ 
καὶ μόνην ταύτην αἱρετὸν καὶ ὠφέλιμον καὶ συμφέρον 

καλοῦσι. πράττουσι δὲ ταῦτα καὶ φιλοσοφοῦσι καὶ 
ξῶσι καὶ ἀποϑνήσκουσιν, ὥσπερ ἀπὸ προστάγματος 

τῶν ἀδιαφόρων; καίτοι τὸν κύνα μὲν ἐκεῖνον οὐδεὺς 
““ἰϑιόπων ἀποκτίννυσιν, ἀλλὰ σεμνῶς κάϑηται προσ- 
κυνούμενος" οὗτον δὲ τὴν ἀρετὴν ἀπολλύουσιν 

ῷ ἄφρονας ἐκ φρονίμων] ΒΕ, ποη φρονίμους ἐξ ἀφρόνων 
8 ὄνους φρονίμους --- οὐκ ἂν ἸΠΒ6γῈῸ1] ραγθτα οὐπὶ ὟΥ : 28 Β 
42 Καὶ 11 ἐστιν] δα ἃ. ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἢ .12 ὄνου ΤΟΣΠΘΌΙΒ: 
ὅ--ΟΒ 98 16 γέρα Ἐ: ἱερὰ 18 ἕ: τοῦ ἀγαϑοῦ 
28 ἀποχτέννυσιν ΒΕ 

0 

ὅ μ - 

φι 
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ἑαυτῶν καὶ διαφϑείρουσι,. τῆς ὑγιείας περιεχόμενοι 
καὶ τῆς ἀπονίας. 

12. Ἔοικε δ᾽ ἡμᾶς ἀπαλλάττειν τοῦ περὶ τούτων 

ἔτι πλείονα λέγειν ὃ κολοφὼν αὐτός, ὃν ὁ Χρύσιππος 

5 τοῖς δόγμασιν ἐπιτέϑεικεν. ὄντων γὰρ ἐν τῇ φύσει 
τῶν μὲν ἀγαθῶν τῶν δὲ κακῶν τῶν δὲ καὶ μεταξὺ 
καὶ καλουμένων ἀδιαφόρων, οὐδεὶς ἔστιν ἀνθρώπων. 

ὃς οὐ βούλεται τἀγαϑὸν ἔχειν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδιά- 
φορον καὶ τὸ ἀδιάφορον ἢ τὸ κακόν. ἀλλὰ καὶ 

τὸ τοὺς ϑεοὺς δήπου ποιούμεϑα μάρτυρας. αἰτούμενοι 

ταῖς εὐχαῖς παρ᾽ αὐτῶν μάλιστα μὲν χτῆσιν ἀγαϑῶν, 

εἰ δὲ μή, κακῶν ἀποφυγήν. τὸ δὲ μήτ᾽ ἀγαϑὸν μήτε 
κακὸν ἀντὶ μὲν τἀγαϑοῦ μὴ ϑέλοντες ἔχειν ἀντὶ 
δὲ τοῦ κακοῦ ϑέλοντες. ὃ δὲ τὴν φύσιν ἐναλλάττων 

1 καὶ τὴν τάξιν ἀναστρέφων ἐκ τῆς μέσης χώρας τὸ 
μέσον εἰς τὴν ἐσχάτην μετατίϑησι, τὸ δ᾽ ἔσχατον 

εἰς τὴν μέσην ἐπανάγει καὶ μετοικίζει, καϑάπερ οὗ 

τύραννοι τοῖς κακοῖς προεδρίαν διδοὺς καὶ νομοϑε- 

τῶν πρῶτον διώκειν τἀγαϑὺν δεύτερον δὲ τὸ κακόν, 

20 ἔσχατον δὲ καὶ χείριστον ἡγεῖσϑαι τὸ μήτ᾽ ἀγαϑὸν 

μήτε κακόν᾽ ὥσπερ εἴ τις μετὰ τὰ οὐράνια τὰ ἐν 

“Διδου τιϑείη, τὴν δὲ γῆν καὶ τὰ περὶ γῆν εἰς τὸν 

τάρταρον ἀπώσειε 

“τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονὸς ἔστι 

96 [βέρεϑρον.᾽ 

1 : ὑγείας 6 καὶ] 46]. ΝΥ, πο Ορὰβ 9. καὶ τὸ 

ἀδιάφορον] ΟΠ, ΒΗ 18 διδοὺς καὶ Μαάνιρίαβ: διδοῦσι" 

καὶ 19. Ἐ: τὸ ἀγαϑόν 24 ομι. Θ 14 
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εἰπὼν οὖν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ Φύσεως ὅτι ᾿ λυσιτελεῖ 

ξῆν ἄφρονα ἢ μὴ βιοῦν, κἂν μηδέποτε μέλλῃ φρο- 
νήσειν᾽ ἐπιφέρει κατὰ λέξιν 'τοιαῦτα γὰρ τἀγαϑά 
ἐστι τοῖς ἀνθρώποις, ὥστε τρόπον τινὰ καὶ τὰ κακὰ 
τῶν ἄλλων ἀνὰ μέσον προτερεῖν" ἔστι δ᾽ οὐ ταῦτα 

Ε προτεροῦντα, ἀλλ᾽ ὃ λόγος μεϑ' οὗ βιοῦν ἐπιβάλλει 

μᾶλλον, δἰ καὶ ἄφρονες ἐσόμεϑα.᾽ δῆλον οὖν, εἰ 
καὶ ἄδικοι καὶ παράνομον καὶ ϑεοῖς ἐχϑροὶ καὶ 
κακοδαίμονες" οὐδὲν γὰρ ἄπεστι τούτων τοῖρ ἀφρόνως 

βιοῦσιν. ἐπιβάλλει τοίνυν κακοδαιμονεῖν μᾶλλον ἢ 
μὴ κακοδαιμονεῖν καὶ βλάπτεσϑαι μᾶλλον ἢ μὴ βλά- 

πτεσϑαι καὶ ἀδικεῖν ἢ μὴ ἀδικεῖν καὶ παρανομεῖν 

ἢ μὴ παρανομεῖν; τουτέστιν ἐπιβάλλει τὰ μὴ ἐπι- 

βάλλοντα ποιεῖν καὶ καϑήκει ζῆν καὶ παρὰ τὸ 
καϑῆκον. ναί" χεῖρον γάρ ἐστι τὸ ἄλογον καὶ τὸ 15. 
ἀναίσϑητον εἶναι τοῦ ἀφραίνειν.᾽ εἶτα τί παϑόντες 

οὐχ ὁμολογοῦσιν εἶναι κακόν, ὃ τοῦ κακοῦ χεῖρόν 

ἔστι: διὰ τί φευχτὸν ἀποφαίνουσι μόνον τὴν ἀφρο- 

100 σύνην, εἰ οὐχ ἧττον ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπιβάλλον 
ἐστὶ φεύγειν τὴν μὴ δεχομένην τὸ ἀφραίνειν διά- 90 
ὕεσιν:; 

18. ᾿4λλὰ τί ἄν τις ἐπὶ τούτοις δυσχεραίνοι, 
μεμνημένος ὧν ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ Φύσεως γέγραφεν, 
ἀποφαίνων οὐκ ἀχρήστως τὴν κακίαν πρὸς τὰ ὅλα 
γεγενημένην; ἄξιον δ᾽ ἀναλαβεῖν τὸ δόγμα ταῖς 35 

" 0 

2 ἄφρονα] 864. μᾶλλον ν». 104238 10. μὴ] οἴὰ. ΒΕ 
8 ἔ; τὰ ἀγαϑά ὅ τῶν ἄλλων] «αὖ 46]. φυὺ 165. τῶν ἄλλων 
τῶν τοοποῦ ἢ οἵ. ». 10420 8 ἢ: καὶ εἰ κακοδαίμονες 138 τὰ 
μὴ Ἀ: τὰ 14 τὸ ᾿: τὸ μὴ 16 τί] οἴη. ΒΕ 18 διὰ 
τί φευντὸν ΝΜ: δι᾽ ἃ φευκτὸν 
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᾽ ΄ , ͵ " “- 
ἐκείνου λέξεσιν, ἵνα καὶ μάϑῃς πως, οἱ τοῦ Ξενο- 

κράτους καὶ Σπευσίππου κατηγοροῦντες ἐπὶ τῷ μὴ 
Ἁ τ ΄ 3 ἤ ς " Ἁ ᾿ - τὴν ὑγίειαν ἀδιάφορον ἡγεῖσθαι μηδὲ τὸν πλοῦτον 

Ἁ ’᾿ ΄ ΄, ἀνωφελὲς ἐν τίνι τόπῳ τὴν κακίαν αὐτοὶ τίϑενται 

καὶ τίνας λόγους περὶ αὐτῆς διεξίασιν" “ἡ δὲ κακία 

πρὸς τὰ λοιπὰ συμπτώματα ἔχει ὅρον" γίγνεται γὰρ 

αὐτή πῶς κατὰ τὸν τῆς φύσεως λόγον καί, ἵν᾽ οὕτως 

εἴπω, οὐκ ἀχρήστως γίγνεται πρὸς τὰ ὅλα᾽ οὐδὲ γὰρ 
οι τὶ Χ ϑ' 5 3 - 3 » 3 ᾿ 2 «ὶ 
ἂν τἀγαϑὸν ἦν. οὐχοῦν ἐν ϑεοῖς ἀγαϑὸν οὐδὲν 

ἔστιν. ἐπεὶ μηδὲ χακόν᾽ οὐδέ, ὅταν ὃ Ζεὺς εἰς 
δ ξι 3 , ᾿ “ Ὡ Ἐὶ ’ ᾿ 
ἑαυτὸν ἀναλώσας τὴν ὕλην ἅπασαν εἷς γένηται καὶ 

τὰς ἄλλας ἀνέλῃ διαφοράς, οὐδὲν ἔστιν ἀγαϑὸν 

τηνικαῦτα, μηδενός γε κακοῦ παρόντος" ἀλλὰ χοροῦ 

μὲν ἔστιν ἐμμέλεια μηδενὸς ἀπάδοντος ἐν αὐτῷ, 

καὶ σώματος ὑγίεια μηδενὸς μορίου νοσοῦντος" 

ἀρετὴ δ᾽ ἄνευ κακίας οὐκ ἔχει γένεσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἐνίαις τῶν ἰατρικῶν δυνάμεων ἰὸς ὄφεως καὶ χολὴ 
ὑαίνης ἀναγκαῖόν ἐστιν, οὕτως ἐπιτηδειότης ἕτέρα 

τῇ Μελήτου μοχϑηρίᾳ πρὸς τὴν Σωκράτους δικαιο- 

ο0 σύνην χαὶ τῇ Κλέωνος ἀναγωγίᾳ πρὸς τὴν Περι- 

20 

κλέους καλοκἀγαϑίαν" πῶς δ᾽ ἂν εὗρεν ὁ Ζεὺς τὸν 

ἭΡρακλέα φῦσαι καὶ τὸν Πυκχοῦργον, εἰ μὴ καὶ Σαρ- 

δανάπαλον ἡμῖν ἔφυσε καὶ Φάλαριν; ὥρα λέγειν 

αὐτοῖς ὅτι καὶ φϑίσις γέγονεν ἀνθρώπῳ πρὺς εὐ- 

εξίαν καὶ ποδάγρα πρὸς ὠκύτητα᾽ καὶ οὐκ ἂν ἦν 

1 πως ὟΝ: πῶς Ὁ. οἵ τοῦ ΤιΘοπΐοθ8: ὅπου θ συμπτώ- 
ματά τινα ἔχει ὅρον" γίν. γὰρ καὶ αὐτή πως Ἰύαδιηιβ 00]]. 
Ῥ. 1050 ἢ, 11 Μ: ἀναλύσας 12 οὐϑὲν ΒῈ. 16 " Ὡϊὸ 
οὐ 1ηΐτῶ: ὑγεία 18 Ὑ: οὕτως ἀναγκαῖόν ἐστιν ΠΥ Ὸ: 
μελίτου 234 ὙΥ: ἀνθρώπων 
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᾿Δχιλλεὺς κομήτης, εἰ μὴ φαλακρὸς Θερσίτης. τί 

γὰρ διαφέρουσι τῶν ταῦτα ληρούντων καὶ φλυα- 

ρούντων οἵ λέγοντες μὴ ἀχρήστως γεγονέναι πρὸς τὴν 

ἐγκράτειαν τὴν ἀκολασίαν καὶ πρὸς τὴν δικαιοσύνην 
τὴν ἀδικίαν; ὅπως εὐχώμεϑα τοῖς ϑεοῖς ἀεὶ μοχϑη- 

ρίαν εἶναι 

ἱψεύδεά 8’ αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦϑος, 

εἰ, τούτων ἀναιρεθέντων, οἴχεται φροῦδος ἡ ἀρετὴ 

καὶ συναπόλωλεν. 

14. Ἢ βούλει τὸ ἥδιστον αὐτοῦ τῆς γλαφυρίας 
καὶ πιϑανότητος ἱστορῆσαι; “ὥσπερ γὰρ αἵ κωμῳδίαι᾽ 

φησίν ᾿ἐπιγράμματα γελοῖα φέρουσιν, ἃ καϑ' αὑτὰ 

μέν ἐστι φαῦλα τῷ δ᾽ ὅλῳ ποιήματι χάριν τινὰ 

προστίϑησιν, οὕτω ψέξειας ἂν αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς τὴν 
κακίαν" τοῖς δ᾽ ὅλοις οὐκ ἄχρηστός ἐστι. πρῶτον 

μὲν οὖν τὴν κακίαν γεγονέναι κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ 

πρόνοιαν, ὥσπερ τὸ φαῦλον ἐπίγραμμα γέγονε κατὰ 

τὴν τοῦ ποιητοῦ βούλησιν, πᾶσαν ἐπίνοιαν ἀτοπίας 

ὑπερβάλλει. τί γὰρ μᾶλλον ἀγαϑῶν ἢ κακῶν δοτῆρες 

ἔσονται; πῶς δ᾽ ἔτι ϑεοῖς ἐχϑρὸν ἡ κακία καὶ ϑεο- 

μισές: ἢ τί πρὸς τὰ τοιαῦτα δυσφημήματα λέγειν 
ξξομεν, ὡς 

᾿ϑεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς, 
ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην ϑέλῃ" 

ὅ ὅπως] ἢ πῶς ---: Τυγπθθα8 6 ἀπεῖναι 1)Θομποὰ5 
1 Ηρ5, ΟὉ 18 12 ἐπιρράμματα Μεάνϊσίαβ. παραγράμματα 
Βιαβϑιηυβ. ϑ'ϑᾷ νυϊραύδιη Ὀθπ6 ἀθίοπαϊυ ΘΙ Θβθπιβ 18 τοῖς 
δ᾽ ὅλοις Μ (οἴ, Ῥ». 1006}): τοῖς δ᾽ ἄλλος 28 Νϑυοῖ. Ρ. 52 
24 ἐϑέλη ΒΕ 

οι δδεν 
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καί ς 

τίς τ᾽ ἂρ σφῶε ϑεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσϑαι;᾽ 

ἔπειτα δὲ τὸ μὲν φαῦλον ἐπίγραμμα τὴν κωμῳδίαν 

κοσμεῖ καὶ συνεργεῖ πρὸς τὸ τέλος αὐτῆς. ἐφιεμένης 

στοῦ γελοίου ἢ κεχαρισμένου τοῖς ϑεαταῖς᾽ ὃ δὲ 
πατρῷος καὶ ὕπατος καὶ ϑεμίστιος Ζεὺς καὶ ἀριστο- 
τέχνας. κατὰ Πίνδαρον, οὐ δρᾶμα δήπου μέγα καὶ 
ποικίλον χαὶ πολυμερὲς δημιουργῶν τὸν κύσμον, 
ἀλλὰ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων ἄστυ κοινόν, συννεμησο- Εὶ 

τὸ μένων μετὰ δίκης καὶ ἀρετῆς ὁμολογουμένως καὶ 

μακαρίως, τί πρὸς τὸ κάλλιστον τοῦτο καὶ σεμνό- 

τατον τέλος ἐδεῖτο λῃστῶν καὶ ἀνδροφόνων καὶ 
πατροχτόνων καὶ τυράννων; οὐ γὰρ ἡδὺ τῷ ϑείῳ 1066 

καὶ κομψὸν ἡ κακία γέγονεν ἐπεισόδιον, οὐδὲ δι᾽ 

1 εὐτραπελίαν ἣ ἀδικία καὶ γέλωτα καὶ βωμολοχίαν 
προστέτριπται τοῖς πράγμασιν, ὑφ’ ὧν οὐδ᾽ ὄναρ 
ἰδεῖν ἔστι τῆς ὑμνουμένης ὁμολογίας. ἔτι τὸ μὲν 

φαῦλον ἐπίγραμμα τοῦ ποιήματος πολλοστημόριόν 

ἐστι καὶ μικρὸν ἐπέχει παντάπασιν ἐν τῇ κωμῳδίᾳ 
χωρίον, καὶ οὔτε πλεονάζει τὰ τοιαῦτα οὔτε τῶν 

εὖ πεποιῆσϑαι δοκούντων ἀπόλλυσι καὶ λυμαίνεται 

τὴν χάριν" τῆς δὲ κακίας ἀναπέπλησται πάντα πράγ- 

ματα καὶ πᾶς ὃ βίος εὐθὺς ἐκ παρόδου καὶ ἀρχῆς 

ἄχοι κορωνίδος ἀσχημονῶν καὶ ἐχπίπτων καὶ ταραττό- 

2 ς. 

2 οπι. 4 8 1 Πίνδαρον) Βεγρῖ. 1 Ῥ». 888 8 πολυ- 
μερὲς ΕἈΘΗΒῖαΒ: πολυμαϑὲς Οὗ, ». 2716 ποικίλον τι δρᾶμα 
καὶ πολυμερές 9 Μαᾶνϊρίαβ: συννομησομένων 16 ἡ 
ἀδικία Ἐν: ἢ ἀδικίαν 91 πεποιῆσϑαι Μ: τι ποιεῖσϑαι 
22 πάντα τὰϊ 
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μενος καὶ μηδὲν ἔχων μέρος χαϑαρὸν μηδ᾽ ἀνεπί- 
Βληπτον, ὡς οὗτοι λέγουσιν, αἴσχιστόν ἔστι δρα- 
μάτων ἁπάντων καὶ ἀτερπέστατον. 

16. Ὅϑεν ἡδέως ἂν πυϑοίμην, πρὸς τί γέγονεν 
εὔχρηστος ἡ κακία τοῖς ὅλοις. οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὰ 

οὐράνια καὶ ϑεῖα, φήσει. γελοῖον γὰρ εἶ, μὴ γενο- 

μένης ἐν ἀνθρώποις μηδ᾽ οὔσης κακίας καὶ ἀπλη- 
στίας καὶ ψευδολογίας μηδ᾽ ἀλλήλους ἡμῶν ἀγόντων 
καὶ φερόντων καὶ συκοφαντούντων καὶ φονευόντων, 

οὐχ ἂν ἐβάδιζεν ὃ ἥλιος τὴν τεταγμένην πορείαν 

οὐδ᾽ ἂν ὥραις ἐχρῆτο καὶ περιόδοις καιρῶν ὃ κόσμος 

οὐδ᾽ ἡ γῆ τὴν μέσην χώραν ἔχουσα τοῦ παντὸς 
ἀρχὰς πνευμάτων ἐνεδίδου καὶ ὄμβρων. ἀπολεί- 

πεται τοίνυν πρὸς ἡμᾶς καὶ τὰ ἡμέτερα τὴν κακίαν 

εὐχρήστως γεγονέναι" καὶ τοῦτ᾽ ἴσως οἵ ἄνδρες 

λέγουσιν. ἄρ᾽ οὖν ὑγιαίνομεν μᾶλλον κακοὶ ὄντες, 

ἔτι δὲ μᾶλλον εὐποροῦμεν τῶν ἀναγκαίων; πρὸς δὲ 
κάλλος ἡμῖν ἢ πρὸς ἰσχὺν εὔχρηστος ἡ κακία γέγονεν; 

οὔ φασιν. εἰ δὲ τῆς ἀρετῆς ἔστιν “ὄνομα μόνον 
καὶ δόχημα νυχτερωπὸν ἐννύχων᾽ σοφιστῶν οὐδ᾽ 
ὥσπερ ἣ κακία πᾶσιν ὕπαρ ἔκκειται καὶ πᾶσιν 
ἐναργής" οὐδενὸς ἔσται χρηστοῦ μεταλαβεῖν, ἥκιστα 

δ᾽ ἀρετῆς, ὦ ϑεοί, δι’ ἣν γεγόναμεν. εἶτ᾽ οὐ δεινόν, 
εἰ γεωργῷ μὲν καὶ κυβερνήτῃ καὶ ἡνιόχῳ τὰ εὔχρηστα 
φορὰ καὶ συνεργὰ πρὸς τὸ οἰκεῖόν ἔστι τέλος, τὸ 
δ᾽ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πρὸς ἀρετὴν γεγονὸς ἀπολώλεκε 

19 εἰ δὲ τῆς ἀρετῆς ἔστιν ὄνομα ἔ: ἡ δὲ τῆς γῆς ἐστιν 
ὄνομα τνἱά. ϑγτηῦο]. 20 οὐδ᾽ ὙΥ: οὐχ 21 ὕπαρ ἕχκειται 
ὟΥ: ὑπερέκκειται 22 ἔσται χρηστοῦ Νὴ: ὡς ἀχρήστου 

10 

15 

20 
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τὴν ἀρετὴν καὶ διέφϑαρχεν; ἀλλ᾽ ἴσως ἤδη καιρὸς 
ἐπ’ ἄλλο τρέπεσϑαι, τοῦτο δ᾽ ἀφεῖναι. 

106. ΛΑ͂ΜΠΡ Οὐδαμῶς. ὦ φίλος, ἐμὴν χάριν" 
ἐπιθυμῶ γὰρ πυϑέσϑαι. τίνα δὴ τρόπον οἵ ἄνδρες 

δ5τὰ κακὰ τῶν ἀγαϑῶν καὶ τὴν κακίαν τῆς ἀρετῆς 
προεισάγουσιν. 

2Ζ1Δ4ΖΔΟΥΜ. ᾿Ζμέλει καὶ ἄξιον, ὦ ἑταῖρε" πολὺς 
μὲν γὰρ ὃ ψελλισμὸς αὐτῶν, τέλος δὲ τὴν μὲν φρό- 
νησιν ἐπιστήμην ἀγαϑῶν καὶ κακῶν οὖσαν, ἀναιρε- 

ι᾽ ϑέντων τῶν χκαχῶν, καὶ παντάπασιν ἀναιρεῖσθαι 

λέγουσιν: ὡς δ᾽ ἀληϑῶν ὄντων ἀδύνατον μὴ καὶ 
ψευδῆ τινα εἶναι, παραπλησίως οἴονται προσήκειν, 

ἀγαϑῶν ὑπαρχόντων, καὶ κακὰ ὑπάρχειν. 

ΔΑΜΠ0. ᾿Δ4λλὰ τοῦτο μὲν οὐ φαύλως λέλεκται, 
ιὸ τὸ δ᾽ ἕτερον οἶμαι μηδ᾽ ἐμὲ λανθάνειν. δρῶ γὰρ 

διαφοράν, ἧ τὸ μὲν οὐκ ἀληϑὲς εὐθὺς ψεῦδός ἐστιν. 

οὐ μὴν εὐθὺς χκαχὺὸν τὸ μὴ ἀγαϑόν. ὅϑεν ἀληϑῶν 

μὲν καὶ ψευδῶν οὐδέν ἐστι μέσον, ἀγαϑῶν δὲ καὶ 

κακῶν τὸ ἀδιάφορον. καὶ οὐκ ἀνάγκη ταῦτα συν- 

οὺ ὑπάρχειν ἐχείνοις᾽" ἐξήρκει γὰρ τὴν φύσιν ἔχειν τά- 

γαϑόν, τοῦ κακοῦ μὴ δεομένην, ἀλλὰ τὸ μήτ᾽ 
ἀγαϑὸν μήτε καχὺν ἔχουσαν. πρὺς δὲ τὸν πρότερον 
λόγον εἴ τι λέγεται παρ᾽ ὑμῶν, ἀκουστέον. 

11. Ζ4ΙΖΖΟΥ͂Μ. ᾿4λλὰ πολλὰ μὲν λέλεκται, τὰ 

0 δὲ νῦν τοῖς ἀναγκαίοις χρηστέον. πρῶτον μὲν οὖν 

8 γὰρ 10. τὴν μὲν] οπτοί; ἃροάοβὶ 9. ἀναιρεϑέν- 
τῶν τῶν κακῶν Ἐν: 230 Β 18--19 Ε 11 μὴ] μὴ οὐ Ἰξαδινὰκ 
12 οἴονται" Μεσνιρταβ: οἷον 10. ὙΥ: προσήκει 40 ἢ; τὸ 
ἀγαϑόν 21 Μ: δεόμενον 

ῬΙπίατομὶ Μοτσαῖΐα. ΥὙΟ], ΥἹ. "0 

Ὠ 
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Ε εὔηϑες οἴεσϑαι φρονήσεως ἕνεκα γένεσιν κακῶν ὑὕπο- 
στῆναι καὶ ἀγαϑῶν. ὄντων γὰρ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν 

ἐπιγίγνεται φρόνησις, ὥσπερ ἰατρικὴ νοσδερῶν ὑπο- 

κειμένων καὶ ὑγιεινῶν. οὐ γὰρ τἀγαϑὸν ὑφίσταται 
" ΄ ) ΄ 9 τ ᾿" καὶ τὸ κακόν, ἵνα γένηται φρόνησις, ἀλλ᾽ ἡ τἀγαϑὸν 6 

καὶ τὸ κακὸν ὄντα καὶ ὑφεστῶτα κρίνομεν, ὦνο- 

μάσϑη φοόνησις᾽ ὥσπερ ὄψις ἡ λευκῶν καὶ μελάνων 

αἴσϑησις. οὐ γενομένων ὕπως ἔχοιμεν ὄψιν ἡμεῖς, 

1001 ἀλλὰ μᾶλλον ἡμῶν πρὸς τὸ τὰ τοιαῦτα κρίνειν 
] , , Ο᾽ 3 , Ν ὄψεως δεηϑέντων. δεύτερον, ὅταν ἐχπυρώσωσι τὸν τὸ 

κόσμον οὗτοι, κακὸν μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπολείπεται, 
᾿" Ω ρ, ΄ ῇ΄ 2 - ἀτν ἄεχσῷ τὸ δ᾽ ὅλον φρόνιμόν ἔστι τηνικαῦτα καὶ σοφόν 

ἔστι τοίνυν φρόνησις, οὐκ ὄντος κακοῦ" χαὶ οὐκ 

ἀνάγκη κακὸν ὑπάρχειν, εἰ φρόνησις ἔνι. εἰ δὲ δὴ 
πάντως δεῖ τὴν φρόνησιν ἀγαϑῶν εἶναι καὶ κακῶν τὸ 
ἐπιστήμην. τί δεινόν, εἰ τῶν κακῶν ἀναιρεϑέντων 
οὐχ ἔσται φρόνησις ἕτέραν τ᾿ ἀντ᾽ ἐχείνης ἀρετὴν 
σίς 3 3 -" Ν -»" 5 3. 5; - ΄ 
δξομεν, οὐκ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν ἀλλ΄ ἀγαϑῶν μόνων 

Β ἐπιστήμην οὖσαν; ὥσπερ εἰ τῶν χρωμάτων τὸ μέλαν 
ἐξαπόλοιτο παντάπασιν. εἶτά τις βιάζοιτο καὶ τὴν 50 

ὕψιν ἀπολωλέναι. λευκῶν γὰρ οὐκ εἶναι καὶ μελάνων 

αἴσϑησιν" τί κωλύει φάναι πρὸς αὐτόν, ὅτι δεινὸν 
“ν᾿ ᾿] Ἁ ΑἹ ἰώ Χ -“ , 2 3 οὐδέν. εἰ τὴν μὲν ὑπὸ σοῦ λεγομένην ὄψιν οὐκ 

ἔχομεν, ἄλλη δὲ πάρεστιν ἀντ᾽ ἐχείνης αἴσϑησις 
Ψ γῶν ᾿ ν, 7 Φ᾽ -»". 3 ΄ " 
ἡμῖν καὶ δύναμις. ἡ λευκῶν ἀντιλαμβανόμεϑα καὶ 55 

μὴ λευκῶν χρωμάτων; ἐγὼ μὲν γὰρ οὔτε γεῦσιν 

οἶμαι φροῦδον ἂν γενέσθαι, πικρῶν ἐπιλιπόντων, 

ἣν σι 
ὡς ὅς τὸ ἀγαθὸν 22 φᾶναι ΒᾺ 
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οὔϑ᾽ ἁφήν, ἀλγηδόνος ἀναιρεϑείσης, οὔτε φρόνησιν, 

κακοῦ μὴ παρόντος᾽ ἀλλ᾽ ἐχείνας τε μενεῖν αἰσϑή- 

σεις γλυκέων καὶ ἡδέων καὶ τῶν μὴ τοιούτων ἀντι- 
λαμβανομένας, ταύτην τε τὴν φρόνησιν ἀγαϑῶν 

5 καὶ μὴ ἀγαϑῶν ἐπιστήμην οὖσαν. οἷς δὲ μὴ δοκεῖ, 

τοὔνομα λαβόντες ἀπολιπέτωσαν ἡμῖν τὸ πρᾶγμα. 

18, Χωρὶς δὲ τούτων. τί ἐκώλυε τοῦ μὲν κακοῦ 

νόησιν εἶναι τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ καὶ ὕπαρξιν; ὥσπερ 

οἶμαι καὶ τοῖς ϑεοῖς ὑγιξίας μὲν ἔστι παρουσία, 
1 πυρετοῦ δὲ καὶ πλευρίτιδος νόησις. ἐπεὶ καὶ ἡμεῖς, 
κακῶν μὲν ἀφϑόνως πᾶσι παρόντων ἀγαϑοῦ δὲ 

μηδενός, ὡς οὗτοι λέγουσιν, ἀλλὰ τοῦ γε νοεῖν οὐκ 

ἀπολελείμμεϑα τὴν φρόνησιν τἀγαϑὸν τὴν εὐδαι- 

μονίαν. ὃ καὶ ϑαυμαστόν ἐστιν εἰ, τῆς μὲν ἀρετῆς 

ι ψὴ παρούσης, εἰσὶν οἵ διδάσκοντες ὁποῖόν ἐστι καὶ 

κατάληψιν ἐμποιοῦντες" τῆς κακίας δὲ μὴ γενομένης, 

οὐ δυνατὸν ἦν χτήσασϑαι νόησιν. ὅρα γὰρ οἷα 

πείϑουσιν ἡμᾶς οἵ κατὰ τὰς ἐννοίας φιλοσοφοῦντες, 

ὅτι τῇ μὲν ἀφροσύνῃ καταλαμβάνομεν τὴν φρόνησιν, 

90 ἡ δὲ φρόνησις ἄνευ τῆς ἀφοοσύνης οὔϑ᾽ ἑαυτὴν 

οὔτε τὴν ἀφροσύνην καταλαμβάνειν πέφυκεν. 
19. Εἰ δὲ δὴ πάντως ἐδεῖτο κακοῦ γενέσεως ἡ 

φύσις, ἕν ἦν δήπου παράδειγμα κακίας ἱκανὸν ἢ 
δεύτερον" εἰ δὲ βούλει, δέκα φαύλους ἢ χιλίους ἢ 
μυρίους ἔδει γενέσθαι, καὶ μὴ κακίας μὲν φορὰν 

τοσαύτην τὸ πλῆϑος 

:ϑ σι 

2 μενεῖν Ἐ: μένειν 4τε} δὲ ΒῊ 12 τοῦ γε νοεῖν ἴὺ: τοῦ 
γένεσιν 18 ἕ: τὸ ἀγαϑὸν 18 κατὰ] παρὰχ 2} ἔ;: οὔτε 
αὐτὴν 21 οὔτε τὴν ἰάθη - 30 πλῆϑος ὕσον οὐ ψάμμος οοἰ, 

90" 

σ 

") 
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“οὐ ψάμμος, ἢ κόνις. ἤ πτερὰ ποικιλοϑρόων οἰωνῶν 
΄ὔ “ι ΄ ᾽ 2 γι. τόσσον ἂν χεύαιτ᾽ ἀριϑμόν 

ἀρετῆς δὲ μηδ᾽ ἐνύπνιον. οἵ μὲν γὰρ ἐν Σπάρτῃ 
τῶν φιδιτίων ἐπιμελόμενοι δύο ἢ τρεῖς ἐπίτηδες 

εἵλωτας ἐμπεφορημένους ἀκράτου καὶ μεϑύοντας 
εἰσάγοντες εἰς κοινὸν ἐπιδείκνυνται τοῖς νέἕοιρ, 

ὁποῖόν ἐστι τὸ μεϑύειν, ὅπως φυλάττωνται καὶ 

σωφρονῶσιν: ἐν δὲ τῷ βίῳ τὰ πολλὰ ταῦτα τῆς 
κακίας γέγονε παραδείγματα νήφων γὰρ οὐδὲ εἷς 

ἔστι πρὸς ἀρετήν, ἀλλὰ δεμβόμεϑα πάντες, ἀσχημο- 

νοῦντες καὶ κακοδαιμονοῦντες᾽ οὕτως ὁ λόγος ἡμᾶς 

μεϑύσκει καὶ τοσαύτης καταπίμπλησι ταραχῆς καὶ 

παραφροσύνης, οὐδὲν ἀπολείποντας τῶν κυνῶν. ἅς 
φησιν Αϊσωπος δερμάτων τινῶν ἐμπλεόντων ἐφιε- 
μένας ὁρμῆσαι μὲν ἐχπίνειν τὴν ϑάλασσαν, ῥαγῆναι 

δὲ πρότερον ἢ τῶν δεομάτων λαβέσϑαι" καὶ γὰρ 
ἡμᾶς ὃ λόγος ἐλπίζοντας εὐδαιμονήσειν δι᾽ αὐτοῦ 

καὶ τῇ ἀρετῇ προσοίσεσϑαι, πρὶν ἐπ᾽ ἐχείνην ἀφι- 

κέσϑαι, διέφϑαρκε καὶ ἀπολώλεκε, πολλῆς ἀκράτου 

καὶ πικρᾶς κακίας προεμφορηϑέντας᾽ εἴ γε δὴ καὶ 
τοῖς ἐπ’ ἄκρον προκόπτουσιν, ὡς οὗτοι λέγουσιν, 
οὔτε χουφισμὸς οὔτ᾽ ἄνεσις ἔστιν οὔτ᾽ ἀναπνοὴ τῆς 

ἀβελτερίας καὶ κακοδαιμονίας. 

20. Ὁ τοίνυν λέγων οὐκ ἀχρήστως γεγονέναι 
τὴν κακίαν, ὅρα πάλιν οἷον αὐτὴν ἀποδείκνυσι 

1 οἷ ν»ν. 401. Ὁ. οὐ Βαβι θοηβῖθ: οὗ [Ὁ. ποικιλο- 
ϑρόων }.1.: ποικιλοτρίχων 4 ἢ: ἐπιμελούμενον 06 εἰσάγοντες Υ 
10. εἰς τὸ κοινὸν 1ᾶ61Π1 11 εὐδαιμονήσειν Χ: εὐδοκιμήσειν 
19 ἀπολώλεκε Τιαβηηιβ: ἀπόλωλε 10. πολλῆς καὶ ἢ 

[ΣῚ 

25 
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χρῆμα καὶ κτῆμα τοῖς ἔχουσι, γράφων ἐν τοῖς περὶ 

Κατορϑωμάτων ὡς “ὁ φαῦλος οὐδενὸς δεῖται, οὐ- 

δενὸς ἔχει χρείαν" οὐδέν ἐστιν αὐτῷ χρήσιμον, οὐδὲν 

οἰκεῖον, οὐδὲν ἁρμόττον. πῶς οὖν εὔχρηστος ἡ 
κακία. μεϑ' ἧς οὐδ᾽ ὑγίεια χρήσιμον οὐδὲ πλῆϑος 

χρημάτων οὐδὲ προχοπή; οὐ δεῖται δέ τις ὧν τὰ 
μὲν προηγμένα καὶ ληπτὰ καὶ νὴ 4 εὔχρηστα, τὰ 
δὲ κατὰ φύσιν, ὡς αὐτοὶ χαλοῦσιν; εἶτα τούτων 
οὐδεὶς ἔχει χρείαν, ἂν μὴ γένηται σοφός. οὐδὲ τοῦ 
σοφὸς οὖν γενέσϑαι χρείαν ἔχει ὃ φαῦλος. οὐδὲ 

διψῶσιν οὐδὲ πεινῶσιν ἄνϑοωποι, πρὶν σοφοὶ γενέ- 

σϑαι" διψῶντες οὖν ὕδατος οὐκ ἔχουσι χρείαν οὐδ᾽ 

ἄρτου πεινῶντες. 

“ἔστε ξένοισι μειλίχοις ἐοικότες 

στέγης τὲ μοῦνον καὶ πυρὸς κεχρημένοις"" 

οὗτος οὐκ εἶχε χρείαν ὑποδοχῆς; οὐδὲ χλαίνης ἐκεῖ- 
νος ὁ λέγων 

“δὸς χλαῖναν ᾿Ιππώνακτι" κάρτα γὰρ ῥιγῶ; 

ἀλλὰ βούλει παράδοξον εἰπεῖν τι καὶ περιττὸν καὶ 
ἴδιον; λέγε τὸν σοφὸν μηδενὸς ἔχειν χρείαν μηδὲ 
δεῖσθαί τινος ἐκεῖνος ὄλβιος. ἐκεῖνος ἀπροσδεής, 

ἐκεῖνος αὐτάρκης μακάριος τέλειος. νυνὶ δὲ τίς ὁ 
ἴλιγγος οὗτος τὸν μὲν ἀνενδεᾶ δεῖσθαι ὧν ἔχει 
ἀγαθῶν, τὸν δὲ φαῦλον ἐνδεᾶ μὲν εἶναι πολλῶν 
δεῖσθαι δὲ μηδενός; τουτὶ γὰρ λέγει Χρύσιππος, ὡς 

8 οὐϑὲν οἰκεῖον 11] 6 οὐ] 46]. Τὺ, ποῦ 14 οἵ, Βουρὶς, 
Ῥ. 211 10. ἔστε ΤαΘΌΠοΥ5: ἔσται 10 οὐκ] οὖν οὐκ 
βῖπθ Ἰηἰουσοραθοηθ ΤΡ ΒΤΗῚΙ5 18 οἵ, Ρ. 1068 6 28 Ἔ: ἀν- 
ἐνδεῆ 24 ἕ: ἐνδεῆ 
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“οὐ δέονται μὲν ἐνδέονται δ᾽ οἵ φαῦλοι, πεττῶν 
δίκην δεῦρο κἀκεῖ τὰς Χοινὰς ἐννοίας μετατυϑείρ. 

πάντες γὰρ ἄνθοωποι τὸ δεῖσθαι πρότερον εἶναι τοῦ 

ἐνδεῖσθαι νομίζουσιν, ἡγούμενοι τὸν οὐχ ἑτοίμων 

οὐδ᾽ εὐπορίστων δεόμενον ἐνδεῖσϑαι. κεράτων γοῦν 

καὶ πτερῶν οὐδεὶς ἐνδεὴς ἄνϑρωπός ἐστιν, ὅτι μηδὲ 

δεῖται τούτων. ἀλλ᾽ ὅπλων ἐνδεεῖς λέγομεν καὶ 

χρημάτων καὶ ἱματίων, ὅταν ἐν χρείᾳ γενόμενοι μὴ 

τυγχάνωσι μηδ᾽ ἔχωσιν. οἱ δ᾽ οὕτως ἐπιϑυμοῦσιν 
ἀεί τι παρὰ τὰς χοινὰς ἐννοίας φαίνεσϑαι λέγοντες, 

ὥστε πολλάκις ἐξίστασϑαι καὶ τῶν ἰδίων ἐπιϑυμίᾳ 
καινολογίας, ὥσπερ ἐνταῦϑα. ᾿ 

21. Σκόπει δὲ μιλρὺν ἀνωτέρω ἀναγαγὼν ἕαυ- 
τόν. ἕν τι τῶν παρὰ τὰς ἐννοίας λεγομένων ἐστὶ 

τό “μηδένα φαῦλον ὠφελεῖσϑαι.. καίτοι παιδευό- 

μενοί γὲ πολλοὶ προκόπτουσι καὶ δουλεύοντες ἑλευ- 
ϑεροῦνται καὶ πολιορκούμενοι σῴξονται καὶ πηρού- 

μενον χειραγωγοῦνται καὶ ϑεραπεύονται νοσοῦντες 

“ἀλλ᾽ οὐκ ὠφελοῦνται τούτων τυγχάνοντες οὐδ᾽ εὖ 

πάσχουσιν οὐδ᾽ εὐεργέτας ἔχουσιν οὐδ᾽ εὐεργετῶν 
ἀμελοῦσιν. οὐ τοίνυν οὐδ᾽ ἀχαριστοῦσιν οἵ φαῦ- 

λον καὶ μὴν οὐδ᾽ οἵ νοῦν ἔχοντες. ἀνύπαρκτον 

οὖν ἐστι τὸ ἀχάριστον" οἵ μὲν γὰρ οὐκ ἀποστεροῦσι 
χάριν λαμβάνοντες, οἵ δὲ λαμβάνειν χάριν οὐ πε- 

φύκασιν. ὅρα δὴ τί πρὸς ταῦτα λέγουσιν" ὅτι “ἡ 
χάρις εἰς τὰ μέσα διατείνει. καὶ τὸ μὲν ὠφελεῖν 

4 ἐνδεῖσϑαι Ν: μὴ δεῖσθαι 171 πηρούμενοι Χ: πληρού- 
μενοι 2ὅ ἡ χάρις] οἷ, ». 1088 ἃ 
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καὶ ὠφελεῖσθαι σοφῶν ἐστι, χάριτος δὲ καὶ φαῦλοι 

τυγχάνουσιν. εἶθ᾽ οἷς χάριτος μέτεστι, τούτοις οὐ 
μέτεστι χρείας: ὅπου δὲ διατείνει χάρις, ἐκεῖ χρήσι- 
μον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ οἰκεῖον; ἄλλο δὲ τί ποιεῖ τὴν 
ὑπουργίαν χάριν ἢ τὸ πρός τι χρήσιμον ὑπάρξαι τῷ 

δεομένῳ τὸν παρασχόντα; 

22. ΛΑ͂ΜΠΡ. Ταῦτα μὲν οὖν ἄφες. ἡ δὲ πο- 
λυτίμητος ὠφέλεια τίς ἐστιν, ἣν ὡς μέγα τι τοῖς 

σοφοῖς ἐξαίρετον φυλάσσοντες, οὐδ᾽ ὄνομα λείπουσιν 
αὐτῆς τοῖς μὴ σοφοῖς. 

414 ΖΔΟΥ͂Μ. Ἂν εἷς σοφὸς ὁπουδήποτε προ- 

τείνῃ τὸν δάκτυλον φρονίμως. οἵ κατὰ τὴν οἶχου- 

μένην σοφοὶ πάντες ὠφελοῦνται. τοῦτο τῆς ὠφε- 
λείας ἔργον αὐτῶν, εἰς τοῦτο τοῖς κοινοῖς ὠφελήμασι 

" 

τῶν σοφῶν αἵ ἀρεταὶ τελευτῶσιν. ἐλήρει δ᾽ ᾽4ρι- 1009 

στοτέλης,. ἐλήρει δὲ ΞΞξενοχράτης, ὠφελεῖσϑαι μὲν 

ἀνθρώπους ὑπὸ ϑεῶν ὠφελεῖσϑαι δ᾽ ὑπὸ γονέων 
ὠφελεῖσθαι δ᾽ ὑπὸ καϑηγητῶν ἀποφαινόμενοι, τὴν 

δὲ ϑαυμαστὴν ἀγνοοῦντες ὠφέλειαν, ἣν οἱ σοφοὶ 

κινουμένων κατ᾽ ἀρετὴν ἀλλήλων ὠφελοῦνται, κἂν 

μὴ συνῶσι μηδὲ γιγνώσκοντες τυγχάνωσι. καὶ μὴν 

πάντες ἄνϑρωποι τὰς ἐκλογὰς καὶ τὰς τηρήσεις καὶ 

τὰς οἰχονομίας, ὅταν χρήσιμοι ὦσι “καὶ ὠφέλιμοι, 

τότε χρησίμους καὶ ὠφελίμους ὑπολαμβάνουσι" καὶ 

κλεῖδας ὠνεῖται καὶ ἀποϑήκας φυλάττει χρηματικὸς 

ἀνήρ 

1 καὶ οἵ φαῦλοι Β 10 μὴ Ν 18 ὠφελείας Χ: 
φιλίας 20 κοινούμενοι τὴν ἀρετὴν ὑπ᾽ ἀλλήλων Τὶ. οἵ, 
ῬΡ. 1010 8 
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ἑπλούτου διοίγων ϑάλαμον ἥδιστον χερί" ἢ 
᾿ 

Β τὸ δ᾽ ἐκλέγεσϑαι τὰ πρὺς μηδὲν ὠφέλιμα καὶ τηρεῖν 

σ 

") 

ἐπιμελῶς καὶ πολυπόνως οὐ σεμνὸν οὐδὲ καλὸν 
ἀλλὰ καὶ καταγέλαστόν ἐστιν. ὃ οὖν Ὀδυσσεύς, εἰ 
τὸν δεσμὸν ἐκεῖνον ἐχμαϑὼν παρὰ τῆς Κίέρκης, 

κατεσημαίνετο δι’ αὐτοῦ μὴ τὰ παρ᾽ ᾿Δ4λκινόου 

δῶρα, τρίποδας καὶ λέβητας καὶ εἵματα καὶ χρυσὸν 
ἀλλὰ συρφετόν τινα καὶ λίϑους καὶ ὁ“ συναγαγὼν 
τὴν περὶ ταῦτα πραγματείαν καὶ κτῆσιν αὐτῶν καὶ 

τήρησιν εὐδαιμονικὸν ἔργον ἡγεῖτο καὶ μακάριον, 

τίς ἂν ἐζήλωσε τὴν ἀνόητον ταύτην πρόνοιαν καὶ 

κενόσπουδον ἐπιμέλειαν; ἀλλὰ μὴν τοῦτο τῆς Στωι- 

κῆς ὁμολογίας τὸ καλόν ἐστι καὶ σεμνὸν καὶ μαχά- 

ριον. ἕτερον δ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἐκλογὴ καὶ τήρησις 
ἀνωφελῶν πραγμάτων καὶ ἀδιαφόρων" τοιαῦτα γὰρ τ 

τὰ κατὰ φύσιν χαὶ τὰ ἐκτὸς ἔτι μᾶλλον᾽ εἴ γε κρα- 

σπέδοις καὶ ἀμίσι χρυσαῖς καὶ νὴ 4έα ληκύϑοις, 

ὅταν τύχωσι. παραβάλλουσι τὸν μέγιστον πλοῦτον᾽ 

εἶϑ' ὥσπερ οἵ ϑεῶν τινων ἢ δαιμόνων ἱερὰ δόξαν- 

τες ὑπερηφάνως καϑυβρίσαι καὶ λοιδορῆσαν μετα- 

νοήσαντες εὐθὺς ὑποπίπτουσι καὶ κάϑηνται ταπεινοὶ 

κατευλογοῦντες καὶ μεγαλύνοντες τὸ θεῖον" οὕτως 

ἐκεῖνοι νεμέσει τινὶ τῆς μεγαλαυχίας ταύτης καὶ 
κενολογίας περιπεσόντες αὖϑις ἕν τούτοις ἐξετάζον- 

1 Νῆῦοκ. Ρ. 444, 8 4 ἀλλὰ καὶ Ῥαθῦποειβ: καὶ 
8 ἰὰο. 8 ΒΕ. - ϑυρριθηῦ καὶ σκύβαλα ἃ. καὶ λήρους γ8] 
καὶ κόνιν Ὗ 16 διαφόρων ΒΕ 106 ἔτει Μ: ἐστι 
10. κρασπέδοις] οἵ. γ. 1048} 94 ἐξετάξονται] 1. 6. ἐξευρέ- 
σκονται, ἀποδείλνυνται, ἐξελέγχονται; απο τῆοπθὸ ΡῬτορίθυ 
Παβυλτπὶ αἱ οοΥν. ἐξίστανται 

"πὰ 0 

0 



ὯΠ ΟΟΜΜΌΝΙΒΌΣ ΝΟΤΊΤΗΞ. 919 

ται τοῖς ἀδιαφόροις καὶ μηδὲν πρὸς αὑτούς. μέγα 
βοῶντες ὡς ἕν ἐστιν ἀγαϑὸν καὶ καλὸν καὶ σεμνόν. 

ἡ τούτων ἐκλογὴ καὶ περὶ ταῦτα οἰκονομία, καὶ 

τούτων μὴ τυγχάνοντας οὐκ ἄξιόν ἐστι βιοῦν ἀλλ᾽ 

Ὁ ἀποσφάττειν ἑαυτοὺς ἢ ἀποκαρτερεῖν, πολλὰ τῇ 

10 

ἀρετῇ χαίρειν φράσαντας. τὸν τοίνυν Θέογνιν αὐ- 
λ -" 3 - Ν Χ Ὁ - ’ὔ 

τοὶ παντελῶς ἀγεννῆ καὶ μικρὸν ἡγοῦνται, λέγοντα 

ἱχρὴ πενίην φεύγοντα καὶ ἐς μεγακήτεα πόντον 
ρ » ᾿ -" ΄ 32 3 ΄ ΚῚ ῥιπτεῖν. καὶ πετρῶν, Κύρνε. κατ᾽ ἠλιβάτων 

οὕτως ἀποδειλιῶντα πρὸς τὴν πενίαν ἀδιάφορον 

οὖσαν: ἀλλ᾽ αὐτοί γε ταὐτὰ πεζῷ λόγῳ παρακε- 

λεύονται καὶ λέγουσιν, ὕτι χρὴ νόσον φεύγοντα με- 
1 δ Ν γλ δό ἊΝ ᾿ ΘΝ Α “-“ φ 7 - γάλην καὶ ἀλγηδόνα σύντονον, ἐὰν μὴ παρῇ ξίφος 

ἢ κώνειον, εἰς θάλατταν ἀφεῖναι καὶ κατὰ πετρῶν 

5 βιπτεῖν ἑαυτόν" ὧν οὐδέτερον βλαβερὸν οὐδὲ κακὸν 
οὐδ᾽ ἀσύμφορόν ἐστιν, οὐδὲ κακοδαίμονας ποιεῖ τοὺς 

περιπίπτοντας. 

95, ᾿Πόϑεν οὖν᾽ φησίν “ἄρξωμαι; καὶ τίνα λάβω 
τοῦ καϑήκοντος ἀρχὴν καὶ ὕλην τῆς ἀρετῆς, ἀφεὶς 

τὴν φύσιν καὶ τὸ κατὰ φύσιν; πόϑεν δ᾽ ᾿άριστο- 

τέλης. ὦ μακάριε, καὶ Θεόφραστος ἄρχονται; τίνας 

δὲ “Ξενοκράτης καὶ Πολέμων λαμβάνουσιν ἀρχάς; 

οὐχὶ καὶ Ζήνων τούτοις ἠκολούϑησεν, ὑποτιυϑεμένοις 
στοιχεῖα τῆς εὐδαιμονίας τὴν φύσιν καὶ τὸ χατὰ 

1. μηδὲν] δά. ἐντρέ ἵπονται γ6] ΕΠ Το, ᾿ 10. "Ἢ 
αὐτούς 2 ἕν ἐστιν Μ: ἔνεστιν ὁ Θέογνιν] ΒΘΓΡΡΊς. 
Ρ. 184 11 ταὐτὰ ὙὟ: ταῦτα ΒῊῺ 14 ἀφιέναι 18 ἐπ 
γτηῖ5: ἄρξομαι 20 κατὰ ΝΜ: παρὰ 

᾿ 
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φύσιν; ἀλλ᾽ ἐχεῖνον μὲν ἐπὶ τούτων ἔμειναν ὡς 
αἱρετῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ ὠφελίμων. καὶ τὴν ἀρετὴν 

προσλαβόντες αὐτοῖς ἐνεργοῦσαν, οἰκείως χρωμένην 

ἑκάστῳ, τέλειον ἐκ τούτων καὶ ὁλόκληρον ᾧοντο 

συμπληροῦν βίον καὶ συμπεραίνειν, τὴν ἀληθῶς τῇ 5 

φύσει πρόσφορον καὶ συνῳδὸν ὁμολογίαν ἀποδι- 

δόντες. οὐ γὰρ ὥσπερ οἵ τῆς γῆς ἀφαλλόμενοι καὶ 

10τ0 χαταφερόμενοι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὴν ἑἐταράττοντο, ταὐτὰ 
πράγματα ληπτὰ καὶ οὐχ αἱρετὰ καὶ οἰκεῖα καὶ 
οὐκ ἀγαϑά, καὶ ἀνωφελῆ μὲν εὔχρηστα δέ, καὶ τὸ 
οὐδὲν μὲν πρὸς ἡμᾶς ἀρχὰς δὲ τῶν καϑηκόντων 

ὀνομάξοντες" ἀλλ᾽ οἷος ὃ λόγος, τοιοῦτος ἦν ὃ βίος 

τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων, ἃ ἔπραττον οἷς ἔλεγον οἰχεῖα 

καὶ σύμφωνα παρεχόντων. ἡ δὲ τούτων αἵρεσις, 

ὥσπερ ἣ παρ᾽ ᾿Δρχιλόχῳ γυνή ιτῦ 

ἱτῇ μὲν ὕδωρ ἐφόρει 
δολοφρονέουσα χειρὶ τἠτέρῃ δὲ πῦρ᾽. 

τοῖς μὲν προσάγεται τὴν φύσιν τοῖς δ᾽ ἀπωϑεῖται 

δόγμασι" μᾶλλον δὲ τοῖς μὲν ἔργοις καὶ τοῖς πράγ- 

μασιν ὡς αἱρετῶν καὶ ἀγαϑῶν ἔχονται τῶν κατὰ 30 
φύσιν, τοῖς δ᾽ ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν ἀδιάφορα 

καὶ ἄχρηστα καὶ ἀρρεπῆ πρὸς εὐδαιμονίαν ἀναίνον- 

ται καὶ προπηλακίξζουσιν. 

Β 2424. Ἐπεὶ δὲ καϑόλου τἀγαϑὸν ἅπαντες ἄνϑρω- 
ποι χαρτὸν νοοῦσιν εὐκταῖον εὐτυχὲς ἀξίαν ἔχον το οι 

8 συνεργοῦσαν ΑΒ 10. οἰκείως καὶ ἢ. καὶ οἱἰ- 
κείως Ν 8 ἔ: τὰ αὐτὰ 10 ὕδωρ ἐφόρει Ρ». 9ὅ0.: ὕδωρ 
11 τὐἠτέρῃ “: τῇ 21 ὡς ἀδιάφορα Μ 
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τὴν μεγίστην αὔταρκες ἀπροσδεές, ὅρα τὸ τούτων 

παρατιϑεὶς ἀγαϑόν, ὧρά γε χαρτὸν ποιεῖ τὸ φρονί- 

μῶς τὸν δάκτυλον προτεῖναι; τί δ᾽ ; εὐχταῖόν ἐστι 

φρονίμη στρέβλωσιο: εὐτυχεῖ δ᾽ ὃ κχαταχρημνίξων 

5 ἑαυτὸν εὐλόγως; ἀξίαν δ᾽ ἔχει τὴν μεγίστην, ὃ πολ- 
λάκις αἵρεῖ λόγος ἀντὶ τοῦ μὴ ἀγαϑοῦ προέσϑαι; 

τέλειον δὲ καὶ αὔταρκχές ἐστιν, οὗ παρόντος, ἂν μὴ 

τυγχάνωσι τῶν ἀδιαφόρων, οὐχ ὑπομένουσιν οὐδὲ 

βούλονται ξῆν; γέγονε δ᾽ ἕτερος λόγος. ὑφ᾽ οὗ 

τὸ μᾶλλον ἡ συνήϑεια παρανενόμηται, τὰς μὲν γνησίας 

ὑφαιροῦντος αὐτοῦ καὶ ἀποσπῶντος ἐννοίας ὥσπερ 

τέχνα, νόϑας δὲ προσβάλλοντος ἑτέρας ϑηριώδεις 

καὶ ἀλλοκότους καὶ ταύτας ἀντ᾽ ἐκείνων ἐκτιϑηνεῖ- 
σϑαι καὶ στέργειν ἀναγκάξοντος᾽ καὶ ταῦτα ἐν τοῖς 

1. περὶ ἀγαϑῶν καὶ κακῶν. αἱρετῶν τε καὶ φευκτῶν, 

οἰκείων τε καὶ ἀλλοτρίων, ἃ μᾶλλον ἔδει ϑερμῶν 

τε καὶ ψυχρῶν λευκῶν τε καὶ μελάνων σαφεστέραν 
ἔχειν τὴν ἐνάργειαν" ἐκείνων μὲν γὰρ ἔξωϑέν εἰσιν 

αἷ φαντασίαι ταῖς αἰσϑήσεσιν ἐπεισόδιοι, ταῦτα δ᾽ 

90 ἐκ τῶν ἀγαϑῶν τῶν ἐν ἡμῖν σύμφυτον ἔχει τὴν 

γένεσιν; οἵ δ᾽ ὥσπερ εἰς τὸν ψευδόμενον ἢ τὸν Ὁ 

κυριεύοντα μετὰ τῆς διαλεχτικῆς ἐμβάλλοντες εἰς τὸν 

περὶ εὐδαιμονίας τόπον ἔλυσαν μὲν οὐδεμίαν ἀμφι- 

βολίαν ἐν αὐτῷ μυρίας δ᾽ ἐποίησαν. 

ς5 8. Καὶ μὴν ὅτι δυεῖν ἀγαϑῶν, τοῦ μὲν τέλους 
τοῦ δὲ πρὸς τὸ τέλος, μεῖξόν ἐστι τὸ τέλος καὶ 
τελειότερον, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀγνοεῖται. γιγνώσκει δὲ 

2 ποιεῖ] οἴει Ἢ, Ἱ οὗ Χ: οὗ 18 5: ἐνέργειαν 
οὔ δυεῖν Ἔ: δυοῖν οἵ ὑπ᾽ ὃ ἐπ 
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αἱ Χρύσιππος τὴν διαφοράν, ὡς δῆλόν ἐστιν ἐν 

τῷ τρίτῳ περὶ ᾿4γαϑῶν᾽ τοῖς γὰῦ τέλος ἡγουμένοις 

δὲ 

τὴν ἐπιστήμην ἀνομολογεῖ, καὶ τίϑησιν ὃ 3 ἔν γε 

τοῖς περὶ Δικαιοσύνης, εἰ μέν τις ὑπόϑοιτο τὴν 
ἡδονὴν τέλος. οὐκ οἴεται σῴξεσϑαι τὸ δίκαιον" εἰ 
ὃξ μὴ τέλος ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀγαϑόν, οἴεται" τὰς δὲ 

λέξεις οὐκ οἴομαί σε δεῖσϑαι νῦν ἀκούειν ἐμοῦ 
καταλέγοντος᾽ τὸ γὰρ τρίτον περὶ Ζ[ικαιοσύνης βι- 

βλίον ἔστι πανταχόϑεν λαβεῖν. ὅταν οὖν αὖϑιςο, ὦ 
φίλε. μηδὲν ἀγαϑὸν λέγωσι μηδενὸς ἀγαθοῦ μεῖξον 

εἶναι μηδ᾽ ἔλαττον ἀλλ᾽ ἴσον τῷ τέλει τὸ μὴ τέλος, 
οὐ ταῖς κοιναῖς μόνον ἐννοίαις ἀλλὰ καὶ τοῖς αὗ- 

τῶν λόγοις φαίνονται μαχόμενοι. καὶ πάλιν εἰ δυεῖν 

χακοῖν ὑφ᾽ οὗ μὲν γιγνόμεϑα χείρονες, ὅταν παρα- 
γένηται. τὸ δὲ βλάπτει μὲν οὐ ποιεῖ δὲ χείρονας, 

παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστι μὴ λέγειν ἐκεῖνο μεῖζον εἶναι 

κακόν, ὑφ᾽ οὗ γιγνόμεϑα χείρονες, ὅταν παραγένη- 
ται, τοῦ ὃ βλάπτει μὲν οὐ ποιεῖ δὲ χείρονας" μηδὲ 

χακίονα βλάβην τὴν κχκακίονας ἡμᾶς ἀποτελοῦσαν. 

ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ γε Χρύσιππος εἶναί τινας φόβους καὶ 
λύπας καὶ ἀπάτας, αἵ βλάπτουσι μὲν ἡμᾶς χείρονας 

δ᾽ οὐ ποιοῦσιν. ἔντυχε δὲ τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς 
Πλάτωνα γεγραμμένων περὶ Δικαιοσύνης" καὶ γὰρ 

ἄλλων ἕνεκα τὴν ἐκεῖ τοῦ ἀνδρὸς εὑρησιλογίαν 

ἄξιον ἱστορῆσαι. πάντων ἁπλῶς πραγμάτων καὶ 

δογμάτων οἰκείων ὁμοῦ χαὶ ἀλλοτρίων ἀφειδοῦσαν. 

9 περὶ] τῶν περὶ Ῥ᾽α ΘΠ 5115 8 Ιδ6. βιαΐα!ϊῦ ΨΥ 
14 χαχοῖν Χ: καὶ κοινῶς 20 ἀφειδοῦσαν Μ: ἀπιδοῦσαν 
ον]. ἀπάδουσαν Ἐὶ 

τχι 

10 
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20. Παρὰ τὴν ἔννοιάμ ἐστι δύο τέλη καὶ σκο- 
ποὺς προχεῖσϑαι τοῦ βίου, χαὶ μὴ πάντων. ὅσα 

πράττομεν, ἐφ᾽ ἕν τι γίγνεσϑαι τὴν ἀναφοράν" ἔτι 1071 

ὃὲ μᾶλλόν ἐστι παρὰ τὴν ἔννοιαν ἄλλο μὲν εἶναι 
Ὁ τέλος. ἐπ’ ἄλλο δὲ τῶν πραττομένων ἕκαστον ἀνα- 
φέρεσϑαι' τούτων δ᾽ αὐτοὺς ὑπομένειν ἀνάγκη 

ϑάτερον. εἰ γὰρ αὐτὰ μὲν τὰ πρῶτα κατὰ φύσιν 

ἀγαθὰ μή ἐστιν, ἡ δ᾽ εὐλόγιστος ἐκλογὴ καὶ λῆψις 
αὐτῶν καὶ τὸ πάντα τὰ παρ᾽ ἑαυτὸν ποιεῖν ἕκαστον 

τὸ ἕνεκα τοῦ τυγχάνειν τῶν πρώτων κατὰ φύσιν, ἐπ᾽ 

ἐκεῖνο δεῖ πάντα ἔχειν τὰ πραττόμενα τὴν ἀναφο- 
ράν, τὸ τυγχάνειν τῶν πρώτων κατὰ φύσιν. εἴπερ 

γὰρ οἴονται μὴ στοχαζομένους μηδ᾽ ἐφιεμένους τοῦ 
τυχεῖν ἐκείνων τὸ τέλος ἔχειν, ἀλλ᾽ οὗ δεῖ ἐκεῖνα 

5 ἀναφέρεσϑαι, τὴν τούτων ἐκλογὴν καὶ μὴ ταῦτα Β 
, μι , " 3 , ᾿ , ᾿ » 

τέλος μὲν γὰρ τὸ ἕκλεγεσϑαι καὶ λαμβάνειν ἕκεῖνα 

φρονίμως ἐκεῖνα δ᾽ αὐτὰ καὶ τὸ τυγχάνειν αὐτῶν 
οὐ τέλος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὕλη τις ὑπόκειται τὴν ἐκ- 

1 τὰ 8 ἀγαϑὰ 1Ι͂άθτη: 2--8ὃ ΒΕ αϑὰ 10. ἀγαϑά 
ἐστιν" ἡ δὲ εὖλ. ἐκλ. καὶ 1. αὐτῶν μή, δεῖ πάντα τὰ παρ᾽ 
ἑαυτὸν ποιεῖν --- κατὰ φύσιν καὶ ἐπ’ ἐκεῖνο δεῖ οοἰὐ. Παβτατι5 
11 δεῖ Ὑ : δὲ 12 εἴπερ γὰρ] οἵ δ᾽ ἄρ᾽ ὟΝ: Τούυτη ἸΟΟΘῸ ΠῚ 
θοπϑιϊασπί 108: εἰπὲ γάρ, οἷόν τε, μὴ στοχ. τούτων. μηδ᾽ 
ἐφιεμένους τοῦ τυχεῖν ἐκείνων, τὸ τέλος ἔχειν, οἵ δεῖ ἐκεῖνα 
ἀναφέρεσθαι. Μεανὶρίαβ. εἰ δ᾽ οἴονται μὴ στοχαζομένους --- 
τοῦ τυχεῖν ἐκείνων .Π 8. τῶν πρώτων κατὰ φύσιν) ἄλλο τὸ 
τέλος ἔχειν, ἐπ᾽ ἄλλο δεῖ πάντα ἀναφέρεσϑαι, Βδβηῖαβ. ἐπ᾽ 
ἐκεῖνο δεῖ -- τὴν ἀναφοράν, εἴπερ οἴονται μὴ τὸ τυγχάνειν 
τῶν πρώτων κατὰ φύσιν στοχαζομένους μηδ᾽ ἐφιεμένους σού. 
Οἰθβθηῖβ. Τοῦ ΠΟΠΟΈ,η ΘΧρθαϊυβ 18 τοῦ] τὸ Ὁ᾽ 
14 τὸ] 416]. 1ἄθτῃ 10. ἀλλ᾽ οὗ δεῖ ἐκεῖνα ὟὟ : ἄλλο ἕνεκα 
οὗ δεῖ Ἐ! . ἄλλο οὗ δεῖ ἕνεκα Β οθὗθιϊ 18 οὐ τέλος Χ: 
εὐτελές 
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λεχτικὴν ἀξίαν ἔχουσα" τοῦτο γὰρ οἶμαι καὶ τοῦὔ- 

νομα λέγειν καὶ γράφειν αὐτούς, ἐνδεικνυμένους 

τὴν διαφοράν. 
ΔΆΑΜΠΡ, ᾿Αἀνδρικῶς μὲν ἀπομεμνημόνευκας καὶ 

ὃ λέγουσι καὶ ὡς λέγουσι. 

Ζ1ΑΆ4ΖΔΟΥ͂Μ. Σκόπει δ᾽ ὅτι ταὐτὸ πάσχουσι τοῖς 
τὴν σκιὰν ὑπεράλλεσϑαι τὴν ἑαυτῶν ἐφιεμένοις᾽ οὐ 
γὰρ ἀπολείπουσιν ἀλλὰ συμμεταφέρουσι τὴν ἀτο- 
πίαν τῷ λόγῳ, πορρωτάτω τῶν ἐννοιῶν ἀφιστα- 
μένην. ὡς γὰρ εἰ τοξεύοντα φαίη τις οὐχὶ πάντα 

ποιεῖν τὰ παρ᾽ αὑτὸν ἕνεκα τοῦ βαλεῖν τὸν σκοπὸν 

ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ πάντα ποιῆσαι τὰ παρ᾽ αὑτόν, αἱ- 
νίγμασιν ὅμοια καὶ τεράστια δόξειεν ἂν περαίνειν" 

οὕτως οἱ τριπέμπελοι βιαξόμενοι μὴ τὸ τυγχάνειν 

τῶν κατὰ φύσιν τοῦ στοχάξεσϑαι τῶν κατὰ φύσιν 

εἶναι τέλος, ἀλλὰ τὸ λαμβάνειν τὸ ἐκλέγεσθαι, 
μηδὲ τὴν ἔφεσιν τῆς ὑγιείας καὶ δίωξιν εἰς τὸ 

ὑγιαίνειν ἑκάστῳ τελευτᾶν, ἀλλὰ τοὐναντίον τὸ 

ὑγιαίνειν ἐπὶ τὴν ἔφεσιν αὐτοῦ καὶ δίωξιν ἀναφέ- 
ρεσϑαι, περιπάτους τινὰς καὶ ἀναφωνήσεις καὶ το- 
μὰς νὴ 4ία καὶ φαρμακείας εὐλογίστους τέλη ποιού- 

μενον τῆς ὑγιείας, οὐχὶ τούτων ἐκείνην, ὅμοια 

ληροῦσι τῷ λέγοντι “δειπνῶμεν, ἵνα ϑύωμεν. ἵνα 

λουώμεϑα. μᾶλλον δ᾽ ἐκεῖνος εἰωϑός τι καὶ νενο- 
κι μισμένον ἀλλάττει καὶ ταράττει τὴν τάξιν" ἃ δ᾽ 

11 παρ᾽ αὑτὸν ἢ: περὶ αὐτὸν 12 ἢ: περὶ αὐτὸν. Ἐογῦ. 
αἀάοπάθμι ἀλλὰ βαλεῖν τὸν σκοπόν 10 τὸ λαμβάνειν τοῦ 
ἐκλέγ. ϑαβρίο. ὟὟ. τοῦ 1. τὸ ἐκλ. Βαᾶθυῦβ 2428 οἴ. ΚΟΟΙ. 8 
Ῥ. 49 δῦ καὶ ταράττει ἢν: καὶ παρὰ 10. δὲ Μ 

10 

1 

20 

25 

συν, 
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οὗτοι λέγουσι, τὴν πᾶσαν ἔχει τῶν πραγμάτων ἀνα- 
τροπὴν καὶ σύγχυσιν᾽ “οὐ σπουδάξομεν εὐχαίρως 

περιπατεῖν ἕνεχα τοῦ πέττειν τὴν τροφὴν ἀλλὰ 

πέττειν τὴν τροφὴν ἕνεκα τοῦ περιπατεῖν εὐχαίρως." 

δ ἧπου καὶ τὴν ὑγίειαν ἡ φύσις τοῦ ἐλλεβόρου χάριν 
πεποίηκεν, οὐ τῆς ὑγιξίας τὸν ἐλλέβορον. τί γὰρ 

ἄλλο καταλείπεται αὐτοῖς εἰς ὑπερβολὴν παραδοξο- 

λογίας ἢ τοιαῦτα ληρεῖν; τί γὰρ διαφέρει τοῦ λέ- 

γοντος γεγονέναι τὴν ὑγίειαν τῶν φαρμάκων ἕνεκα. Ε 

το μὴ τὰ φάρμακα τῆς ὑγιξίας, ὃ τὴν ἐκλογὴν τὴν 

περὶ τὰ φάρμακα καὶ σύνϑεσιν χαὶ χρῆσιν αὐτῶν 
αἱρετωτέραν ποιῶν τῆς ὑγιείας" μᾶλλον δὲ τὴν μὲν 

οὐδ᾽ ὅλως αἱρετὸν ἡγούμενος, ἐν δὲ τῇ περὶ ἐκεῖνα 

πραγματείᾳ τὸ τέλος τιϑέμενος καὶ τὴν ἔφεσιν ἀπο- 

ιό φαίνων τέλος τῆς τεύξεως, οὐ τῆς ἐφέσεως τὴν 

τεῦξιν; τῇ γὰρ ἐφέσει νὴ Ζ]ία τὸ εὐλογίστως καὶ 

τὸ φρονίμως πρόσεστι. πάνυ μὲν οὖν, φήσομεν, 
ἂν ὡς πρὸς τέλος δρᾷ τὴν τεῦξιν ὧν διώκει καὶ 

τὴν κτῆσιν εἰ δὲ μή, τὸ εὐλόγιστον αὐτῆς ἀφαιρεῖται, 

οὐ πάντα ποιούσης ἕνεκα τοῦ τυχεῖν, οὗ τυχεῖν οὐ 
σεμνὸν οὐδὲ μακάριόν ἐστι. 

21. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐνταῦϑα λόγου γεγόναμεν, τὶ ἂν 
φαίης μᾶλλον εἶναι παρὰ τὴν ἔννοιαν ἢ τὸ μὴ ᾿ 

λαβόντας ἔννοιαν ἀγαϑοῦ μηδὲ σχόντας, ἐφίεσθαι 

8 ἀλλὰ ὙὟ: ἀλλ᾽ 4 πέττειν τὴν τροφὴν ἰάθιη (861 
γῬοϑὺ περιπατεῖν) 18 οὐδόλως ΒῚ 1 τέλος Μ 18 ὁρᾷ 
Μ: ὁρᾶν ᾿ 19 αὐτὴ αὑτῆς ἢ 22 ἐπεὶ δ᾽ Ἐ: 1--.8 Β 
10. τί ἂν Μααν!]ρῖαβ: πᾶν 24 μηδὲ] δὲ μὴ ΒΕ 
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τἀγαϑοῦ καὶ διώκειν; ὁρᾷς γὰρ ὅτι καὶ Χρύσιππος 
εἰς ταύτην μᾶλλον συνελαύνει τὸν ᾿Δρίστωνα τὴν 

ἀπορίαν. ὡς τῶν πραγμάτων οὐ διδόντων τὴν πρὸς 

τὸ μήτ᾽ ἀγαϑὸν μήτε κακὸν ἀδιαφορίαν ἐπινοῆσαι 

τἀγαϑοῦ καὶ τοῦ κακοῦ μὴ προεπινοηϑέντων᾽ οὕτω 

γὰρ αὑτῆς φανεῖσϑαι τὴν ἀδιαφορίαν προὔφιστα- 

1072 μένην. εἰ νόησιν μὲν αὐτῆς οὐκ ἔστι λαβεῖν. μὴ 

πρότερον τἀγαθοῦ νοηϑέντος, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ 
αὐτὴ μόνον τἀγαϑόν ἐστιν. ἴϑι δὲ καὶ σκόπει τὴν 
ἐχ τῆς Στοᾶς ταύτην ἀρνουμένην ἀδιαφορίαν καλου- 

μένην δ᾽ ὁμολογίαν, ὅπως δὴ καὶ ὁπόϑεν παρέσχεν 
αὑτὴν ἀγαϑὸν νοηϑῆναι. εἰ γὰρ τἀγαϑοῦ χωρὶς 

οὐχ ἔστι νοῆσαι τὴν πρὸς τὸ μὴ ἀγαϑὸν ἀδιαφο- 

θίαν, ἔτι μᾶλλον ἡ τῶν ἀγαϑῶν φρόνησις ἐπίνοιαν 

αὑτῆς οὐ δίδωσι τοῖς ἀγαϑὸν μὴ προεννοήσασιν. 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν τέχνης οὐ γίγνε- 

ται νόησις. οἷς μὴ πρότερον αὐτῶν ἐκείνων γέγο- 

νεν, οὕτως ἀγαϑῶν καὶ κακῶν ἐπιστήμης οὐκ ἔστιν 

ἔννοιαν λαβεῖν μὴ τἀγαϑὰ καὶ τὰ κακὰ προεννοή- 

δαντας. 
ΔΆΑΜΠΡ. Τί οὖν ἀγαϑόν ἐστιν; 
Ζ2Ζ]1Ά4ΖΟΥΜ. Οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ φρόνησις. 

ΜΔΑ͂ΜΠΡ Τί δ᾽ ἡ φρόνησις; 

1. ὅ. 8. 12 ἔ: τοῦ ἀγαθοῦ 1 ὅρα ΝΜ 2 μᾶλλον] 
46]. 8 τῶν πραγμαί ΤῊΝ οὐ διδόν ΓῺΝ ἕ: τῶν 
πραγμάτων 0 αὐτῆς ΒῚ 9 ἢ; τὸ ἀγαϑόν 12 αὐτὴν 
ΒΕ 16 αὑτῆς) αὐτῆς Ἑ. αὐτοῖς Β οδΘἰθ 21 441- 
ΠΡΙΑΣ] οἵα αὐἰπαῦϊθθ αἰβυ παῖ ἀΙΘΘηαῚ σἱοθδ ὟΥ. 
ὕπιι5. ΤΙ ἀΘΩΙ 856. Ἰρϑαμα ᾿πίθυγοσδη 8 Πᾶ60 6586 60ῃ- 
ἰρηαι Μαανισὶὰβ 

σι 
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2ΖΙΔΖΔΟΥΜ. Οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀγαϑῶν ἐπιστήμη. 
ΔΜΑ͂ΜΠΡ. Πολὺς οὖν ὃ Διὸς Κόρινϑος ἐπὶ 

τὸν λόγον αὐτῶν ἀφῖχται. τὴν γὰρ ὑπέρου περι- 

τροπήν. ἵνα μὴ σκώπτειν δοκῇς, ἔασον" καίτοι τόν 

5.)}ὲ λόγον αὐτῶν ὕμοιον ἐκείνῳ πάϑος κατείληφε. 

φαίνεται γὰρ εἰς τὴν τἀγαθοῦ νόησιν αὐτὴν νοῆσαι 

δεόμενος φρόνησιν τὴν δ᾽ αὖ φρόνησιν ἐν τῇ περὶ 

τἀγαϑὸν ξητῶν νοήσει, καὶ πρὸ τῆς ἑτέρας ἀναγκα- 

ζόμενος ἀεὶ τὴν ἑτέραν διώκειν, ἀπολειπόμενος δ᾽ 
10 ἑχατέρας τῷ τὸ πρὸ αὐτῆς νοούμενον δεῖσϑαι τοῦ 

χωρὶς νοηϑῆναν μὴ δυναμένου. 

ΖΙΑΦΟΥΜ. Καὶ κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον ἔστι 
τὴν οὐκέτι διαστροφὴν ἀλλ᾽ ἐκστροφὴν αὐτῶν τοῦ 

λόγου καὶ ἀπαγωγὴν τελέως εἰς τὸ μηδὲν κατα- 
16 μαϑεῖν. οὐσίαν τἀγαϑοῦ τίϑενται τὴν εὐλόγιστον 

ἐχλογὴν τῶν κατὰ φύσιν ἐκλογὴ δ᾽ οὐκ ἔστιν εὐ- 

λόγιστος ἣ μὴ πρός τι γενομένη τέλος, ὡς προεί- 

ρηται. τί οὖν τοῦτ᾽ ἐστίν; οὐδὲν ἄλλο, φασίν, ἢ 
τὸ το γεθτείω ἐν ταῖς τῶν κατὰ φύσιν ἐκλογαῖς. 

90 πρῶτον μὲν οὖν οἴχεται καὶ διαπέφευγεν ἡ ἔννοια 

τἀγαϑοῦ" τὸ γὰρ εὐλογιστεῖν ἐν ταῖς ἐχλογαῖς σύμ- 

πτῶμα δήπουϑέν ἐστι γιγμόμενον ἀπὸ ἕξεως τῆς 
εὐλογιστίας" διὸ ταύτην μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους, τὸ 

τέλος δ᾽ οὐκ ἄνευ ταύτης ἀναγκαζόμενοι νοεῖν, ἀπο- 

85 λειπόμεϑα τῆς ἀμφοῖν νοήσεως. ἔπειτα, ὃ μεῖξόν 
ἐστι, τῷ μὲν δικαιοτάτῳ λόγῳ τὴν εὐλόγιστον ἐκ- 

2 ὁ Διὸς Κόρινϑος] νἱᾶ. ΤιΘαΐβομ. 1 ν. 608 8 ὑπέρου 
περιτροπήν) 1ἃ, 1 Ρ. 108 θ. 21 Ἔ: τοῦ ἀγαθοῦ 1 τὴν δ᾽ 
αὖ φρόνησιν Ξ 10 τῷ τὸ πρὸ αὐτῆς νοούμενον Υἥἡ: τῶ 
πρὸ αὐτῆς νοουμένω 17 μὴ Μ 

ῬΙαίατοι! Μοσα]ῖα. Υ]. ΥἹ. 21 

Ὀ 
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λογὴν ἀγαϑῶν ἔδει καὶ ὠφελίμων καὶ συνεργῶν 
πρὸς τὸ τέλος ἐχλογὴν εἶναι" τὸ γὰρ ἐκλέγεσθαι τὰ 

μήτε συμφέροντα μήτε τίμια μήϑ᾽ ὅλως αἱρετὰ πῶς 

εὐλόγιστόν ἐστιν; ἔστω γάρ. ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, 

εὐλόγιστος ἐκλογὴ τῶν ἀξίαν ἐχόντων πρὸς τὸ εὐ- 

δαιμονεῖν᾽ ὅρα τοίνυν. ὡς εἰς πάγκαλόν τι καὶ δσεμ- 

νὸν αὐτοῖς ὁ λόγος ἐξήκει, κεφάλαιον. ἔστι γάρ, ὡς 

ἔοικε. τέλος κατ᾽ αὐτοὺς τὸ εὐλογιστεῖν ἐν τῇ ἐκ- 

λογῇ τῶν ἀξίαν ἐχόντων πρὸὺς τὸ εὐλογιστεῖν. 

ΛΔΑ͂ΜΠΡ, ᾿4λλ:’ οὑτωσὶ μὲν ἀκούοντι τῶν ὀνο- 
μάτων ἀλλόκοτόν τι φαίνεται δεινῶς, ὦ ἑταῖρε. τὸ φρα- 

ζόμενον" ἔτι δὲ δέομαι μαϑεῖν πῶς τοῦτο. συμβαίνει. 

4Ζ14Ζ4ΖΟΥΜ. Προσεκτέον οὖν σοι μᾶλλον. οὐ γὰρ 

τοῦ τυχόντος ἐστὶν αἴνιγμα συνιέναι" ἄκουε δὴ καὶ 
ἀποχρίνου. ἀρ’ οὖν τέλος ἐστὶ κατ᾽ αὐτοὺς τὸ εὐ- 

λογιστεῖν ἐν ταῖς ἐχλογαῖς τῶν κατὰ φύσιν; 

ΤΑΜΠΡ, Ζέγουσιν οὕτως. 

4ΙΆ4ΖΟΥ͂Μ. Τὰ δὲ κατὰ φύσιν πότερον ὡς 
ἀγαϑὰ ἐκλέγονται ἢ ὡς ἀξίας τινὰς ἔχοντα ἢ 

προαγωγὰς ὃ τοῦτο πρὸς τὸ τέλος ἢ πρὸς ἕτερόν 

τι τῶν ὄντων; 

ΔΆΜΠΡ. Οὐ νομίξω, ἀλλὰ πρὸς τέλος. 

Ζ24ΙΆΑΖΔΟΥ͂Μ. Ἤδη τοίνυν ἀποκαλύψας ὅρα τὸ 

συμβαῖνον αὐτοῖς, ὅτι τέλος ἐστὶ τὸ εὐλογιστεῖν ἐν 

ταῖς ἐκλογαῖς τῶν ἀξίαν ἐχόντων πρὸς τὸ εὐλογι- 

10 οὑτωσὶ ὟΥ : οὕτω σι 1 κατ᾽ αὐτοὺς τὸ] κατὰ τοὺς 
τὸ ᾿Ξ. κατὰ τοὺς Β 20 4--ὃὁ Β ὃ--4 Ε΄. ϑβαρριὶθπῦ καὶ Χ. 
προαγωγάς:; Λαμπρ. Ὡς ἔχοντα προαγωγάς. Διαδούμ. 
Καὶ τοῦτο πρὸς τὸ τέλος κτλ. 22 πρὺς τὸ τέλος 

10 

15 

20 

20 
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στεῖν᾽ ἄλλην γὰρ οὐσίαν -τἀγαϑοῦ καὶ τῆς εὐδαι- 

μονίας οὔτ᾽ ἔχειν φασὶν οὔτε νοεῖν οἱ ἄνδρες ἢ τὴν 

πολυτίμητον εὐλογιστίαν ταύτην περὶ τὰς ἐκλογὰς 

τῶν ἀξίαν ἐχόντων. ἀλλὰ τοῦτο μέν εἰσιν οἵ πρὺς 

5 Αντίπατρον οἰόμενοι λέγεσθαι μὴ πρὸς τὴν αἵρεσιν" 

ἐκεῖνον γὰρ ὑπὸ Καρνεάδου πιεζόμενον εἰς ταύτας 

καταδύεσϑαι τὰς εὑρησιλογίας. 

28. Τῶν δὲ περὶ ἔρωτος φιλοσοφουμένων ἐν τῇ 
Στοᾷ παρὰ τὰς κοινὰς ἕννοίας τῆς ἀτοπίας πᾶσιν 

1 αὐτοῖς μέτεστιν. “αἰσχροὺς μὲν γὰρ εἶναι τοὺς νέους. 
φαύλους γ᾽ ὄντας καὶ ἀνοήτους, καλοὺς δὲ τοὺς 1018 

σοφούς" ἐχείνων δὲ τῶν καλῶν μηδένα μήτ᾽ ἐρᾶ- 
σϑαι μήτ᾽ ἀξιέραστον εἶναι. καὶ οὐ τοῦτό πω δει- 
νόν, ἀλλὰ καί ἱτοὺς ἐρασϑέντας αἰσχρῶν παύεσϑαι 

15 λέγουσι καλῶν γενομένων. καὶ τίς ἔρωτα γιγνώσκει 

τοιοῦτον, ὃς ἅμα σώματος μοχϑηρίᾳ ψυχῆς βλαπτο- 

μένου συνέχεται χαὶ γίγνεται, κάλλους δ᾽ ἅμα φρο- 

νήσει μετὰ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης ἐγγιγνο- 

μένου, κατασβέννυται καὶ ἀπομαραίνεται; οὺς μηδὲν 
50 οἴομαι τῶν κωνώπων διαφέρειν" χαίρουσι γὰρ λάμπῃ 

καὶ ὔξει, τὸν δὲ πότιμον καὶ χρηστὸν οἶνον ἀπο- 
πετόμενοι φεύγουσιν. ἣν δὲ λέγοντες καὶ ὀνομάξον- Β 

τες ἔμφασιν κάλλους ἐπαγωγὸν εἶναι τοῦ ἔρωτος 

λέγουσι, πρῶτον μὲν οὐκ ἔχει τὸ πιϑανόν᾽ ἐν γὰρ 

αἰσχίστοις καὶ κακίστοις οὐκ ἂν ἔμφασις γένοιτο 

1 Ἔ; τοῦ ἀγαθοῦ 1 καταλύεσϑαι Β1 10. εὑρεσιο- 
λογίας Β. εὑρεσιλογίας Ἐ 10 βλαπτομένου ὟΥ : βλεπο- 
μένῃ αὶ ψυχῆς ἃ μοχϑηρίᾳ Ῥεπᾶθτο οβὐθπαϊῦ Ὁ. 1078: ἡ 
μοχϑηρία τοῦ ἤϑους 

515 
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κάλλους" εἴπερ, ὡς λέγουσιν, ἢ μοχϑηρία τοῦ ἤϑους 

ἀναπίμπλησι τὸ εἶδοο. ἔπειτα κομιδῇ παρὰ τὴν 
ἔννοιάν ἐστιν ἀξιέραστον εἶναι τὸν αἰσχρόν, ὅτι 

μέλλει ποτὲ καὶ προσδοκᾶται κάλλος ἕξειν" χτησά- 

μενον δὲ τοῦτο χαὶ γενόμενον καλὸν κἀγαϑὸν ὑπὸ 

μηδενὸς ἐρᾶσϑαι. 

ΠΜΑΜΠΡ. Θήρα γάρ τις, φασίν, ἐστὺὴν ὃ ἔρως 
ἀτελοῦς μὲν εὐφυοῦς δὲ μειρακίου πρὸς ἀρετήν. 

δ. Ζ14Ζ4ΖΟΥ͂Μ. Εἶϑ᾽ ὦ βέλτιστε, πράττομεν ἄλλο 
νῦν ἢ τὴν αἵρεσιν αὐτῶν ἐλέγχομεν, οὔτε πιϑανοῖς 

πράγμασιν οὔϑ᾽ ὡμιλημένοις ὀνόμασι τὰς κοινὰς 

ἐχστρέφουσαν ἡμῶν καὶ παραβιαζομένην ἐννοίας; 
οὐδεὶς γὰρ ἦν ὃ κωλύων τὴν περὶ τοὺς νέους τῶν 
σοφῶν σπουδήν, εἰ πάϑος αὐτῇ μὴ πρόσεστι, ϑήραν 

ἢ φιλοπαιδείαν προσαγορευομένην" ἔρωτα δ᾽ ἔδει 

καλεῖν ὃν πάντες ἄνϑρωποι καὶ πᾶσαι νοοῦσι καὶ 
ὀνομάξουσι. οἷον τό 

ἱπάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιϑῆναι"" 

καί 

ξι.95 Ν Ἷ ’ 3 τ » “ 5 χὰ ᾿ 
οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε ϑεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 

ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυϑεὶς ἐδάμασσεν." 

ἃ ἔπειτα Ὗ: ἐπεὶ 10. παρὰ τὴν ἔννοιαν Ὗ : παρά 
τινῶν οἷον ὅ ἕ; καὶ ἀγαϑὸν 1ὅ φιλοπαιδείαν) φιλο- 
ποιΐωαν αβυηθβ. Εογὺ. ϑήραν φιλοπαίδιον οἵ, φιλομειράκιος, 
φιλοποίμνιος 5ῖτη. 10. δ΄ ἔδει ΝΥ: δὲ 17 οἷον τὸ --- παραὶ] 
ΒΌΡΡΙονῦ ὙἿ ραγθα οὃχσ Ηομι. α 866: 19--20 Β. 21 ΕΗ 
18 κληϑῆναι ΒΗ 19 καὶ -- ὧδε ϑεῶς Ἰάθτη οὁχ Ηοπι. 
ἘΞ 81Ὁῦ: 12 Β 16 Εὶ 20 ἔρως ΒΕ 21 ϑυμὸν] οἷα Ἰοο0 
180. 1 Β ὅ ΕΗ 
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29. Εἰς τοιαῦτα μέντοι πράγματα τὸν ἠϑικὸν 
λόγον ἐκβάλλοντες 

“ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ᾽ 

εὐτελίζουσι καὶ διασύρουσιν, ὡς δὴ μόνοι τὴν φύσιν 

καὶ συνήϑειαν ὀρϑοῦντες ἧ χρὴ καὶ καϑιστάντες Ὁ 

τὸν λόγον. ὃς ἅμ᾽ ἀποστρέφει καὶ ἐπάγει ταῖς ἐφέ. 
σεσι καὶ διώξεσι καὶ ὁρμαῖς πρὸς τὸ οἰκεῖον ἕκα- 

στον. ἡ δὲ συνήϑεια τῆς διαλεχτικῆς διέραμα γενο- 

μένη χρηστὸν μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ὑγιὲς ἀπολέλαυκεν, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκοὴ νοσώδης ὑπὸ κενῶν ἤχων δυση- 

χκοΐας καὶ ἀσαφείας ἐμπέπλησται" περὶ ἧς αὖϑις 
ἑτέραν ἀρχὴν λαβόντες, εἰ βούλει, διαλεξόμεϑα. 

νυνὶ δὲ τὸν φυσικὸν αὐτῶν λόγον. οὐχ ἧττον τοῦ 
περὶ τελῶν διαταράττοντα τὰς κοινὰς προλήψεις, ἐν 

τοῖς κυριωτάτοις καὶ πρώτοις ἐπιδράμωμεν. 

80. Καϑόλου μὲν ἄτοπον καὶ παρὰ τὴν ἔννοιάν 
ἐστιν εἶναι μέν τι μὴ ὃν δ᾽ εἶναι. καὶ εἶναι μὲν 
οὐκ ὄντα δ᾽ εἶναι. λεγόντων ἀτοπώτατόν ἐστι τὸ 

ἐπὶ τοῦ παντὸς λεγόμενον. κενὸν γὰρ ἄπειρον 

ἔξωϑεν τῷ κόσμῳ περιϑέντες οὔτε σῶμα τὸ πᾶν 

8 Βὺτ. Αηᾶν. 448 10. ἐλικτὰ καὶ οὐδὲν ΒῊῚ 4 εὐτε- 
λίζουσι] ἀ4α, τοὺς ἄλλους ὟΥ ὅ ἊΝ: καϑίστανται 0 ὃς 
ἅμ᾽ Μαάν!ρίαβ: ἀλλὰ. φομεείθα! Ἰοσῦτ τιπῸ ἴῃ τ] ΟΠ]: 
τὸν λόγον ἅμα ἀποστροφαῖς καὶ ἐπαγωγαῖς καὶ ἐφέσεσι --- 

" ἑκάστου 8 διέραμα ΝΥ : διερὰ μὲν 10. ἢ: γινομένη 
12 διαλεξώμεϑα ΒῈ 18 αὐτῶν ΔΙαΐπα: αὐτῶ Β 17 καὶ 
εἶναι ὟΝ 18 εἶναι) Ἀαα, πολλὰ δὲ τοιαῦτα αὐτῶν λεγόν- 
τῶν ΝὟ. Ῥτο λεγόντων. ἩοΥγΘΥ ἀθηι8 οομίθοιῖῦ ἁπάντων, ἀπὸ 
βονῦ. γϑβουϊ δοπάμσιη: εἶναι. ἁπάντων δ᾽ ἀτοπώτατον οοἰν 
20 τηϑ]τη περιτιϑέντες 
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οὔτ᾽ ἀσώματον εἶναι λέγουσιν. ἕπεται δὲ τούτῳ τὸ 

μὴ ὃν εἶναι τὸ πᾶν᾽ ὄντα γὰρ μόνα τὰ σώματα 
καλοῦσιν, ἐπειδὴ ὄντος τὸ ποιεῖν τι καὶ πάσχειν, 

τὸ δὲ πᾶν οὐκ ὄν ἐστιν᾽ ὥστε οὔτε τι ποιήσει οὔτε τι 
πείσεται τὸ πᾶν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τόπῳ ἔσται" σῶμα 

γὰρ δήπου τὸ ἐπέχον τόπον, οὐ σῶμα δὲ τὸ πᾶν, 
ὥστ᾽ οὐδαμοῦ τὸ πᾶν. καὶ μὴν ᾧ τὸν αὐτὸν ἐπ- 
Ἷ ΄ , - " ’ Ἂ δ’ 3 3 

ἔχειν τόπον συμβέβηκε. τοῦτο τὸ μένον ὥστ᾽ οὐ 
΄ ᾿" ως 3 Ν 3 σαν Ζ 3 2 2 φχ 

μένειν τὸ πᾶν οὐ γὰρ ἐπέχει τόπον. ἀλλ οὐδὲ 

κινεῖται" πρῶτον ὅτι καὶ τῷ κινουμένῳ τόπου δεῖ 
καὶ χώρας ὑποκειμένης, ἔπειϑ᾽ ὅτι τὸ κινούμενον 

ἢ αὑτὸ κινεῖν ἢ ὑφ᾽ ἑτέρου πάσχειν πέφυκε" τὸ μὲν 
οὖν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ κινούμενον ἔχει τινὰς νεύσεις ἐξ 

ἑαυτοῦ καὶ ῥοπὰς κατὰ βάρος ἢ κουφότητα κου- 
᾿ Χ ᾿ , Φ , » μι ’ φότης δὲ καὶ βάρος ἤτοι σχέσεις τινὲς ἢ δυνάμεις 
ΕΝ οι Η , ͵ ᾿ ᾿ ᾿ ω ᾽ εἰσὶν ἢ διαφοραὶ πάντως σώματος" τὸ δὲ πᾶν οὐ 

1014 σῶμά ἐστιν. ὥστ᾽ ἀνάγκη μήτε βαρὺ μήτε κοῦφον 
εἶναι τὸ πᾶν μηδ᾽ ἔχειν ἐξ ἑαυτοῦ κινήσεως ἀρχήν. 
ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρου κινήσεται τὸ πᾶν" ἕτερον 

ν 5. 7 ᾽ “ ἜΣ ΘΝ, δῖ Δ ΨΕ , γὰρ οὐδὲν ἔστι τοῦ παντός" ὥστ᾽ ἀνάγκη λέγειν 
αὐτοῖς ὕπερ λέγουσι μήτε μένον εἶναι τὸ πᾶν μήτε 

κινούμενον. ὅλως δέ, ἐπεὶ τὸ λέγειν σῶμα τὸ πᾶν 
; “ Ε Ν 2 3 ’ - 3 3 αἱ - 

μὴ δέον ἐστὶ κατ᾽ αὐτούς, σῶμα δ᾽ οὐρανὸς καὶ γῆ 

8 ἐπειδὴ δὲ Παβηγὰβ δἰθοῦο ργυοχίτηο ὥστε 4 οὔτε Ροβίθ- 
γἱὰβ Πάβυησβ: οὐδὴῈ᾽ ΑἜἔἔὩἕὋῸοὐδαμοῦ] οὐδ᾽ ἄλλου ΒΕ 10. ᾧ Ὗ 
8 τοῦτο τὸ] τοῦτό ἐστι ὟΝ 11 ὅτι τὸ Ηπίύϊζοπαβ: ὅτε τὸ μὴ 
12 αὑτὸ ἢ: αὐτὸ 14 κουφότης δὲ καὶ “βάρος ὟΣ κουφότητος 
δὲ καὶ βάρους 16 πάντως Μ: παντὸς 10. τὸ δὲ πᾶν ἢ: 
τὸ δ᾽ ἅπαν 21 μένον] μόνον ΒΕ 22 τὸ λέγειν --- μὴ 
δέον] μήτε σῶμα τὸ πᾶν μήτε ὄν Μααν!ρίαβΒ. Ἐοτῦ. τὸ 
λέγειν σῶμα τὸ πᾶν μηδέν 
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καὶ ξῷα καὶ φυτὰ καὶ ἄνϑρωποι καὶ λίϑοι" τὸ μὴ 
ὃν σῶμα σώματα μέρη ἕξει καὶ τοῦ μὴ ὄντος μέρη 

ὄντα ἔσται καὶ τὸ μὴ βαρὺ χρήσεται βαρέσι μορίοις 

καὶ κούφοις τὸ μὴ κοῦὔφον᾽ ὧν οὐδ᾽ ὀνείρατα λαβεῖν 

μᾶλλον ἔστι παρὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας. καὶ μὴν οὕτως 

οὐδὲν ἐναργές ἔστι χαὶ τῶν κοινῶν ἐχόμενον ἐννοιῶν 
ὡς τό, εἴ τι μὴ ἔμψυχόν ἐστιν, ἐκεῖνο ἄψυχον 

εἶναι" καὶ πάλιν, εἴ τι μὴ ἄψυχον. ἐκεῖνο ἔμψυχον 

εἶναι" καὶ ταύτην οὖν ἀνατρέπουσι τὴν ἐνάργειαν, 
οὕτω τὸ πᾶν ὁμολογοῦντες μήτ᾽ ἔμψυχον εἶναι μήτ᾽ 
ἄψυχον. ἄνευ δὲ τούτων. ἀτελὲς μὲν οὐδεὶς νοεῖ 
τὸ πᾶν, οὗ γε δὴ μηδὲν μέρος ἄπεστιν᾽ οὗτοι δὲ 
τέλειον οὔ φασιν εἶναι τὸ πᾶν" ὡρισμένον γάρ τι 
τὸ τέλειον, τὸ δὲ πᾶν ὑπ᾽ ἀπειρίας ἀόριστον οὐ- 
κοῦν ἔστι τι κατ᾽ αὐτούς, ὃ μήτ᾽ ἀτελὲς μήτε τέ- 
λειόν ἐστιν. ἀλλὰ μὴν οὔτε μέρος ἐστὶ τὸ πᾶν" 

οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ μεῖζον" οὔϑ' ὅλον, ὡς αὐτοὶ λέ- 
γουσι᾿ τεταγμένου γὰρ τὸ ὅλον κατηγορεῖσθαι. τὸ 

δὲ πᾶν δι᾽ ἀπειρίαν καὶ ἀόριστον εἶναι καὶ ἄτακτον. 
αἴτιον τοίνυν οὔτε τοῦ παντὸς ἕτερόν ἐστι τῷ 

μηδὲν εἶναι παρὰ τὸ πᾶν ἕτερον, οὔτ᾽ ἄλλου τὸ 
πᾶν ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἑαυτοῦ" ποιεῖν γὰρ οὐ πέφυκε, τῷ 
δὲ ποιεῖν τὸ αἴτιον νοεῖται. φέρε τοίνυν πάντας 

ἀνθρώπους ἐρωτᾶσϑαι, τί νοοῦσι τὸ μηδὲν καὶ τίνα 

τοῦ μηδενὸς ἐπίνοιαν λαμβάνουσιν. ὧρ᾽ οὐκ ἂν 

εἴποιεν, ὡς τὸ μήτ᾽ αἴτιον ὑπάρχον μήτ᾽ αἴτιον 

8 βάρεσιν ὁρίοις ΒῸ 9 ἐνέργειαν ΒΕ Ὁ. ἐνάργειαν 
ζ ἰς πα Ἔ ν ᾿ - “ 

οὗτοι, τὸ πᾶν Μαεαν!ρίαβ. 22 Ἔ; οὐδὲ αὑτοῦ 
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ἔχον μήϑ᾽ ὅλον μήτε μέρος μήτε τέλειον μήτ᾽ ἀτελὲς 
(ἦτ ἔμψυχον μήτ᾽ ἄψυχον μήτε κινούμενον μήτε 
μένον που μήϑ᾽ ὑπάρχον μήτε σῶμα μήτ᾽ ἀσώ- 
ματον; τοῦτο χαὶ οὐκ ἄλλο τι τὸ οὐδέν ἐστιν. 
ὅταν οὖν ὅσα πάντες οἱ λοιποὶ τοῦ μηδενός. οὗτοι 
μόνοι τοῦ παντὸς κατηγοροῦσι, ταὐτὸν ὡς ἔοικε 

φαίνονται τῷ μηδενὶ τὸ πᾶν ποιοῦντες. οὐδὲν οὖν 

ἔτι δεῖ λέγειν τὸν χρόνον. τὸ κατηγόρημα, τὸ 

ἀξίωμα. τὸ συνημμένον, τὸ συμπεπλεγμένον" οἷς 
χρῶνται μὲν μάλιστα τῶν φιλοσόφων. ὄντα δ᾽ οὐ 
λέγουσιν εἶναι. καίτοι τό γ᾽ ἀληϑὲς ὃν μὴ εἶναι 
μηδ᾽ ὑπάρχειν. ἀλλὰ καταλαμβάνεσϑαν -καὶ κατα- 

ληπτὸν εἶναι καὶ πιστὸν ᾧ τῆς οὐσίας τοῦ ὄντος 

μὴ μέτεστι, πῶς οὖν οὐ πᾶσαν ἀτοπίαν ὑπερ- 
βέβληκεν: 

91. ᾿4“λλά, μὴ δοκῇ ταῦτα λογικωτέραν ἔχειν τὴν 
3 , ξ - ’ 3 ν ΄ ἀπορίαν. ἁψώμεϑα τῶν φυσικωτέρων. ἐπεὶ τοίνυν 

ἱΖεὺς ἀρχὴ Ζεὺς μέσσα 4ιὸς δ᾽ ἐκ πάντα τέτυκται 

ὡς αὐτοὶ λέγουσι. μάλιστα μὲν ἔδει τὰς περὶ ϑεῶν 
ἐννοίας. εἴ τι ταραχῶδες ἢ πλανητὸν ἐγγέγονεν 

αὐταῖς, ἰωμένους ἀπευϑύνειν καὶ κατορϑοῦν ἐπὶ τὸ 
βέλτιστον" εἰ δὲ μή. μεϑέντας γ᾽ ἐᾶν ὡς ἔχουσιν 

ὑπὸ τοῦ νόμου ἕκαστοι καὶ τῆς συνηθείας πρὸς τὸ 

ϑεῖον. 

12 μηδ᾽ ἕ: μήτε 14 οὖν) ἀθ]Θνθυΐτη 10. ἀτοπίαν 
Μ: ἀτυχίαν οἵ. ν. 10τδ ἃ 18 οὗ ΜΌΠΔΟΙ. ΟΥ̓. οδῖτη. ἔτ. 
ὟΙ ΝΠ 10. ἀρχὴ] κεφαλὴ Ἡγτηηὰβ 10. μέσα ΒΕ 
20 εἴ τι Τιθοηΐουβ: εἰ 22 μεϑέντας Ὗ : ϑέντας ἸὉ. γ᾽ ἕ: τὲ 
28 ἕκασται ὟὟ 
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“οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχϑὲς ἀλλ᾽ ἀεί ποτε 
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη. 

οἵ δ᾽ ὥσπερ ἀφ᾽ ἑστίας ἀρξάμενοι τὰ καϑεστῶτα 
κινεῖν καὶ πάτρια τῆς περὶ ϑεῶν δόξης οὐδεμίαν. 

ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ἔννοιαν ὑγιᾶ καὶ ἀκέραιον ἀπο- 

λελοίπασι. τίς γάρ ἐστιν ἄλλος ἀνθρώπων ἢ γέγο- 

νεν, ὃς οὐκ ἄφϑαρτον νοεῖ καὶ ἀΐδιον τὸ ϑεῖον:; ἢ 

τί ἐν ταῖς κοιναῖς προλήψεσι περὶ ϑεῶν ὁμολογου- 

μένως ἀναπεφώνηται μᾶλλον ἢ τὰ τοιαῦτα 

“τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες ϑεοὶ ἤματα πάντα᾽ 
, 

και 

ἀθανάτων τε ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀν- 
[ϑοώπων᾽ 

: καὶ τό 

κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι 
πόνων τ᾽ ἄπειροι, βαρυβόαν 
πορϑιὸν πεφευγότες ᾿Δχέροντος:᾽ 

καὶ ἴσως ἐντύχοι τις ἂν ἔϑνεσι βαρβάροις καὶ ἀγρί- 
" ᾿ -" " ᾿ “- ᾿ - ᾽ 

οιἰς ϑεὸν μὴ νοοῦσι. ϑεὸν ὃὲ νοῶν μὴ νοῶν ὃ 
ἄφϑαρτον μηδ᾽ ἀΐδιον, ἄνϑρωπος οὐδὲ εἷς γέγονεν. 
οἵ γοῦν ἄϑεοι προσαγορευϑέντες οὗτοι. Θεύδωροι 

καὶ ΔΙηαγόραι καὶ Ἵππωνες, οὐκ ἐτόλμησαν εἰπεῖν 
τὸ ϑεῖον ὅτι φϑαρτόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίστευσαν 

1 ϑόρι. Απέϊρ. 467 ἴν. τι] τοι ΒῈ [10. γε βορῇοο]68 
10. καὶ χγϑὲς ΒΕ 5. καὶ οὐδεὶς “-- ἐξότου (ἐξ ὕτου Β) 

φανῆ ΒῈ ᾿ δ: ὑγιῆ 1 ἢ τί οἴῃ. ΒᾺ 10 Ποα. ξ 40 

11 καὶ, 12 Ηοπμι. Ε 4432 1 νἱᾶ. Ρ. 101 [0. ᾽κεῖνοι ΒῈ 
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ὡς ἔστι τι ἄφϑαρτον᾽ τοῦ μὲν ἀφϑάρτου τὴν ὕπ- 

αρξιν μὴ ἀπολείποντες τοῦ δὲ ϑεοῦ τὴν πρόληψιν 
φυλάττοντες. ἀλλὰ Χρύσιππος καὶ Κλεάνθης. ἐμ- 
πεπληκότες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τῷ λόγῳ ϑεῶν τὸν 

οὐρανὸν τὴν γῆν τὸν ἀέρα τὴν ϑάλατταν, οὐδένα 

τῶν τοσούτων ἄφϑαρτον οὐδ᾽ ἀίδιον ἀπολελοίπασι, 

πλὴν μόνου τοῦ Ζίιός, εἰς ὃν πάντας καταναλί- 

σχουσι τοὺς ἄλλους᾽ ὥστε καὶ τούτῳ τὸ φϑείρειν 

προσεῖναι τοῦ φϑείρεσϑαι μὴ ἐπιεικέστερον" ἀσϑε- 
νεξίᾳ γάρ τινι καὶ τὸ μεταβάλλον εἰς ἕτερον φϑεί-. 

ρέται χαὶ τὸ τοῖς ἄλλοις εἰς ἑαυτὸ φϑειρομένοις 
τρεφόμενον σῴώξεται. ταῦτα δ᾽ οὐχ ὡς ἄλλα πολλὰ 

τῶν ἀτόπων συλλογιζόμεϑα ἔχειν τὰς ὑποϑέδεις 

αὐτῶν καὶ τοῖς δόγμασιν ἕπεσϑαι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ μέγα 
βοῶντες ἐν τοῖς περὶ Θεῶν καὶ Προνοίας Εΐμαρ- 

μένης τὲ καὶ Φύσεως γράμμασι διαρρήδην λέγουσι 

τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ἅπαντας εἶναι γεγονότας καὶ 

φϑαρησομένους ὑπὸ πυρός, τηκτοὺς κατ᾽ αὐτοὺς 

ὥσπερ κηρίνους ἢ καττιτερίνους ὄντας. ἔστιν οὖν 

παρὰ τὴν ἔννοιαν, ὡς τὸ ἄνϑρωπον ἀϑάνατον εἶναι, 

καὶ τὸ ϑεὸν ϑνητὸν εἶναι" μᾶλλον δ᾽ οὐχ ὁρῶ, τίς 
ἔσται ϑεοῦ πρὸς ἄνϑρωπον διαφορά, εἰ καὶ ὃ ϑεὸς 
ζῷον λογικὸν καὶ φϑαρτόν ἐστιν. ἂν γὰρ αὖ τὸ 
σοφὸν τοῦτο καὶ καλὸν ἀντιϑῶσι, ϑνητὸν εἶναι τὸν 

ἄνϑρωπον, οὐ ϑνητὸν δὲ τὸν ϑεὸν ἀλλὰ φϑαρτόν, 
ὅρα τὸ συμβαῖνον αὐτοῖς" ἢ γὰρ ἀϑάνατον εἶναι 

18 συλλογιξομένας 17 εἶναι γεγονότας] νἱᾶ, ᾿. 1062 ἃ 
ὩὉ ἀλλὰ φϑαρτὸν ΒΕ ΒΠΘΘη515: ἀλλ᾽ ἄφϑαρτον 
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΄ ὧ’ ᾿ Ν - }] ΄ “᾿ ᾿ 
φήσουσιν ἅμα τὸν ϑεὸν “καὶ φϑαρτόν. ἢ μήτε 

" 5 3 3 ξ " ϑνητὸν εἶναι μήτ᾽ ἀϑάνατον. ὧν οὐχ ἔστιν οὐδὲ 

πλάττοντας ἐξεπίτηδες ἕτερα παρὰ τὴν κοινὴν ἔν- Ὁ 

νοιαν ὑπερβάλλειν τὴν ἀτοπίαν: λέγω δὲ τοὺς 
ἄλλους᾽ ἐπεὶ τούτοις γε τῶν ἀτοπωτάτων οὐδὲν 

ἄρρητον οὐδ᾽ ἀνεπιχείρητόν ἐστι παρειμένον. ἔτι 

τοίνυν ἐπαγωνιξόμενος ὃ Κλεάνϑης τῇ ἐκπυρώσει, 
λέγει τὴν σελήνην καὶ τὰ λοιπὰ ἄστρα τὸν ἥλιον 

ἘΠ ἐξομοιῶσαι πάντα ἑαυτῷ καὶ μεταβαλεῖν εἰς ἕαυ- 
τὸν ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἢ οἵ ἀστέρες ϑεοὶ ὄντες πρὸς τὴν 
ἑαυτῶν φϑορὰν συνεργοῦσι τῷ ἡλίῳ, συνεργοῦντές 

τι πρὸς τὴν ἐκπύρωσιν, πολὺς ἂν εἴη γέλως ἡμᾶς 

περὶ σωτηρίας αὐτοῖς προσεύχεσϑαι καὶ σωτῆρας 

ἀνθρώπων νομίζειν, οἷς κατὰ φύσιν ἔστι τὸ σπεύ- 

δειν ἐπὶ τὴν αὑτῶν φϑορὰν καὶ ἀναίρεσιν. 
82. Καὶ μὴν αὐτοί γε πρὸς τὸν ᾿Επίκουρον 

οὐδὲν ἀπολείπουσι τῶν πραγμάτων “ἰού, ἰού, φεῦ, 

φεῦ᾽ βοῶντες, ὡς συγχέοντα τὴν τῶν ϑεῶν πρό- 

΄ληψιν, ἀναιρουμένης τῆς προνοίας" “οὐ γὰρ ἀϑάνα- 

τον καὶ μακάριον μόνον, ἀλλὰ καὶ φιλάνϑρωπον 
καὶ κηδεμονικὸν καὶ ὠφέλιμον προλαμβάνεσϑαι καὶ 
νοεῖσϑαι τὸν ϑεόν᾽᾽ ὅπερ ἀληϑές ἐστιν. εἰ δ᾽ 

ἀναιροῦσι τὴν περὶ ϑεοῦ πρόληψιν οἵ μὴ ἀπολεί. 

9 8--9 8. 14---1 Ε. Νἠ] οχοϊά 886 πιοποηῦ ἱπύθυρυθ θΒ, 
ἐξομοιώσειν Μαεαᾶνίσίυθ, Τογύ. βαρριοπάσπι ἐξάψαντα (δαΐ 
ἀναφλέξαντα) ἂν 10 4--6 Β. 8-4ἕ ἃ. ονί, ἡ σελήνη 
καὶ οἵ ἄλλοι ἀστέρες 11 συνεργοῦντές τι ΒΑΒΙ]ΘΘΗΒΙΒ: 
συνεργοῦντος ἐστὶ Ἰἰρτὶ. συνεργοῦντές γε Ν᾽ 12 Ἰδογί, πρὸς 
τὴν ἐκπύρωσιν" πολὺς ἂν οὖν εἴη σοί. 10 γε ὟὟ: τε 
0. ᾿Επίκουρον] νἱᾶ, ὕβοπον, Ερίοασ, Ρ. 348, 11 11 πραγ- 
μάτων] γραμμάτων ὙΥ͂ 00]]. ». 1077 ὁ. κεκραγμάτων Μααν ΡΊυΒ 
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ω: 

ποντὲς πρόνοιαν, τί ποιοῦσιν οὗ προνοεῖν μὲν ἡμῶν 

τοὺς ϑεοὺς λέγοντες μὴ ὠφελεῖν δ᾽ ἡμᾶς μηδ᾽ 
᾿ἀγαϑῶν εἶναι δωτῆρας᾽ ἀλλ᾽ ἀδιαφόρων, ἀρετὴν 

Χ ᾿ ΄ - ᾿ [ , ᾿ , μὲν μὴ διδόντας πλοῦτον ὃὲ καὶ ὑγίειαν καὶ τέἕκ- 

νῶν γενέσεις καὶ τὰ τοιαῦτα διδόντας, ὧν οὐδὲν 5 

ὠφέλιμον οὐδὲ λυσιτελὲς οὐδ᾽ αἱρετὸν οὐδὲ συμφέ- 
2 ,ὕ μ}] 3 »" Χ 3 τὰ -» εἶ εἰ ρον ἐστίν; ἢ ἐκεῖνοι μὲν οὐκ ἀναιροῦσι τὰς περὶ 

ϑεῶν ἐννοίας. οὗτοι δὲ καὶ περιυβρίζουσι καὶ 
χλευάξουσιν, ᾿Επικάρπιόν τινα ϑεὸν εἶναι λέγοντες 
καὶ Γενέϑλιον καὶ Παιᾶνα καὶ Μαντικόν, οὐκ ὄν- τὸ 
τος ἀγαθοῦ τῆς ὑγιξίας καὶ τῆς γενέσεως οὐδὲ τῆς 

1016 πολυκαρπίας ἀλλ᾽ ἀδιαφόρων καὶ ἀνωφελῶν τοῖς 
λαμβάνουσι: ; 

99. Τὸ τρίτον τοίνυν τῆς περὶ ϑεῶν ἐννοία { 
ἐστὶ μηδενὶ τοσοῦτον τοὺς ϑεοὺς τῶν ἀνθρώπων ιτὖ 

διαφέρειν, ὅσον εὐδαιμονίᾳ καὶ ἀρετῇ διαφέρουσιν. 
ἀλλὰ κατὰ Χρύσιππον οὐδὲ τοῦτο περίεστιν αὐτοῖς" 

“ἀρετῇ τὲ γὰρ οὐχ ὑπερέχειν τὸν Ζ]έα τοῦ ΖΙίωνος 
ὠφελεῖσϑαί 8᾽ ὁμοίως ὑπ᾽’ ἀλλήλων τὸν Ζία καὶ 

Ν ᾿ Ἁ Ψ͵Ψ, Ο [κΆ γ΄ τὸν 4ίωνα, σοφοὺς ὄντας, ὅταν ἕτερος ϑατέρου 50 
τυγχάνῃ κινουμένου. τοῦτο γάρ ἔστιν ὃ καὶ παρὰ 

"πῇ 

ϑεῶν ἀνϑοώποις ἀγαϑὺν ὑπάρχει καὶ ϑεοῖς παρ᾽ 

Β ἀνθρώπων, σοφῶν γενομένων. ἄλλο δ᾽ οὔκ. ἀρετῇ 
ὃὲ μὴ ἀπολειπόμενον ἄνθρωπον οὐδὲν ἀποδεῖν εὐ- 
δαιμονίας λέγουσιν, ἀλλ᾿ ἐπίσης εἶναι μακάριον τῷ 50 
Ζιὶ τῷ σωτῆρι τὸν ἀτυχῆ, διὰ νόσους καὶ πηρώσεις 

8 δοτῆρας ΒΕ ἢ οὐκ ἐκεῖνοι μὲν ἀναιροῦσι Μδά- 
νὶρὶα8 8. ἴοτύ. οὗτοι δ᾽ οὐ καὶ περιυβρίζουσι 28 δ᾽ 
οὔκ. ἕ: δὲ οὐ 
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΄, ΡΥ ΟΝ ὦ - - [ ΄ "» ,» ΄ σώματος ἐξάγοντα τοῦ ζῆν ἑαυτόν, εἴπερ εἴη σοφός. 
“ 3 τ 3 - - 5 «" , Ψ 
ἔστι δ᾽ οὗτος οὐδαμοῦ γῆς οὐδὲ γέγονεν" ἄπλετοι 

δὲ μυριάδες ἀνθρώπων κακοδαιμονοῦντες ἐπ᾽ ἄκρον 
ἐν τῇ τοῦ Διὸς πολιτείᾳ καὶ ἀρχῇ τὴν ἀρίστην 
2 ’ , ΄ , - “᾿ ’ 

5 ἐχούσῃ διοίκησιν. καίτοι τί μᾶλλον ἂν γένοιτο 

παρὰ τὴν ἔννοιαν ἤ, τοῦ Ζ΄ιὸς ὡς ἔνι ἄριστα διοι- 

χοῦντος. ἡμᾶς ὡς ἔνι χείριστα πράσσειν; εἰ γοῦν, 

᾿ὃ μηδὲ ϑέμις ἐστὶν εἰπεῖν, ἐθελήσειε μὴ Σωτὴρ 
μηδὲ Μειλέχιος εἶναι μηδ᾽ ᾿4λεξίκακος, ἀλλὰ τάναν- 

τοτία τῶν καλῶν τούτων προσηγοριῶν, οὐδὲν ἔστι 
ὲ "» » 5 " φ2 2... 7 -» ΤΑΝ 

προσϑεῖναι τοῖς οὖσι κακὸν οὔτ εἰς πλῆϑος οὔτ 
᾽ ’ ς τ: , "ὰ 3 , 

εἰς μεγεϑῦος ὡς οὗτοι λέγουσι, πάντων ἀνθρώπων 

ἐπ’ ἄκρον ἀϑλίως καὶ μοχϑηρῶς βιούντων καὶ μηδὲ 
τῆς κακίας ἐπίδοσιν μηδ᾽ ὑπερβολὴν τῆς κακοδαι- 

1 μονίας δεχομένης. 
854. Οὐ μὴν ἐνταῦϑα τὸ δεινότατόν ἐστιν, ἀλλὰ 

Μενάνδρῳ μὲν εἰπόντι ϑεατρικῶς 

“ἀρχὴ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν 
. , 2 Ὁ 

τὰ λίαν ἀγαϑα 

ο δυσκολαίνουσι" τοῦτο γὰρ εἶναι παρὰ τὴν ἔννοιαν" 

αὐτοὶ δὲ τῶν κακῶν ἀρχὴν ἀγαϑὸν ὄντα τὸν ϑεὺν 

ποιοῦσιν. “οὐ γὰρ ἥ γ᾽ ὕλη τὸ κακὸν ἐξ ἑαυτῆς 

παρέσχηκεν ἄποιος γάρ ἐστι καὶ πάσας ὅσας δέ- 

χεται. διαφορὰς ὑπὸ τοῦ κινοῦντος αὐτὴν καὶ σχημα- 

95 τίξοντος ἔσχε. κινεῖ δ᾽ αὐτὴν ὁ λόγος ἐνυπάρχων 

θ ἢ Ὕ: τὴν 9 ἀλλὰ Μ: μὴ δὲ 11 κακὸν Χ: καλὸν 
18 Κοοκ. 8 ν. 724 19 τὰ λίαν ἀγαϑα)] ἀγαϑά (ὧγαϑέ 
Κοοκίαθ), τὰ λίαν ἀγαθά ὅ610]. Ῥ]αῦ. 809 ΒΘΚΙς, φῦ ἔσχε" 

κινεὶ Μ: ἔσχηκεν" εἰ 

σ 
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καὶ σχηματίζει, μήτε κινεῖν ἑαυτὴν μήτε δχηματίζειν 

πεφυκυῖαν. ὥστ᾽ ἀνάγκη τὸ κακόν, εἰ μὲν δι᾿ οὐ- 
δέν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος" εἰ δὲ διὰ τὴν κινοῦσαν ἀρχήν, 

ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγονὸς ὑπάρχειν. καὶ γὰρ εἰ μὲν 
οἴονται τὸν Ζ4ία μὴ κρατεῖν τῶν ἑαυτοῦ μερῶν μηδὲ 
χρῆσϑαι χατὰ τὸν αὑτοῦ λόγον ἑκάστῳ, παρὰ τὴν 
ἔννοιαν λέγουσι καὶ πλάττουσι ξῷον, οὗ πολλὰ τῶν 

, -} [4 Α , 3 , ψ Φ, μορίων ἐχφεύγει τὴν βούλησιν, ἰδίαις ἐνεργείαις 
΄ Η ΄“ τ δος ς ᾿ 2 ΄ χρώμενα καὶ πράξεσιν. αἷς τὸ ὅλον ὁρμὴν οὐ δίέ- 

δωσιν οὐδὲ κατάρχει κινήσεως. οὕτω γὰρ κακῶς 
"δὲ 6 ᾽ὔ - Ἁ 2 ΄ ὥδ 2 9 οὐδὲν συντέταχται τῶν ψυχὴν ἐχόντων, ὥστ᾽ ἀβου- 

λοῦντος αὐτοῦ προϊέναι πόδας ἢ φϑέγγεσϑαι γλῶτ- 

ταν ἢ κέρα κυρίττειν ἢ δάκνειν ὀδόντας ὧν ἀνάγκη 

τὰ πλεῖστα πάσχειν τὸν ϑεόν, εἰ παρὰ τὴν βούλησιν 
3 “- , “ ο “- ΄ ΔΙ Ο 

αὐτοῦ μέρη ὄντες οἵ φαῦλον ψεύδονται καὶ ῥαᾳδιουρ- 
- Ν - εὐμῥαο} Υ 3 ’, 

γοῦσι καὶ τοιχωρυχοῦσι καὶ ἁἀποκτιννύουσιν ἀλλήλους. 

εἰ δέ, ὥς φησι Χρύσιππος, “οὐδὲ τοὐλάχιστον ἔστι τῶν 

10 

15 

μερῶν ἔχειν ἄλλως ἀλλ᾽ ἢ κατὰ τὴν τοῦ Ζιὸς βού-᾿ 
λησιν, ἀλλὰ πᾶν μὲν ἔμψυχον οὕτως ἴσχεσϑαι καὶ 
οὕτω κινεῖσθαι πέφυχεν. ὡς ἐκεῖνος ἄγει κἀκεῖνος 

ἐπιστρέφει χαὶ ἴσχει καὶ διατίϑησιν᾽, : 

ὅδ᾽ αὖτ᾽ ἐκείνου φϑόγγος ἐξωλέστερος." 

Ε μυριάκις γὰρ ἦν ἐπιεικέστερον ἀσϑενείᾳ καὶ ἀδυνα- 
μίᾳ τοῦ Ζιὸς ἐκβιαζόμενα τὰ μέρη πολλὰ δρᾶν 

1 ἔννοιαν Μ: ἐπίνοιαν 10 οὐδὲν ἢ 18 κέρας ΒῈῚ 
19 ἀλλὰ πᾶν μὲν --- διατίϑησιν)] γουρῶ ποῖ Ῥ]αὐατομϊ βθα 
ΟἸΥΥΒΙΡΡΙ 6886. τηοπαϊύ Ββσητιβ 601]. Ὁ. 1086 ο 22 τἱα. 
Νδῦοκ. Ῥ. 919. Κοοκ. 8 γΡ. 614 28 μυριάκις Μ: μυρία 
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ἄτοπα παρὰ τὴν ἐχείνου φύσιν καὶ βούλησιν, ἢ 

μήτ᾽ ἀκρασίαν εἶναι μήτε κακουργίαν, ἧς οὐκ 

ἔστιν ὃ Ζεὺς αἴτιος. ἀλλὰ μὴν τόν γε χόσμον 

εἶναι πόλιν καὶ πολίτας τοὺς ἀστέρας. εἰ δὲ τοῦτο. 
5 χαὶ φυλέτας καὶ ἄρχοντας δηλονότι χαὶ βουλευτὴν 
τὸν ἥλιον χαὶ τὸν ἕσπερον πρύτανιν ἢ ἀστυνόμον. 1011 

οὐκ οἶδα μὴ τοὺς ἐλέγχοντας τὰ τοιαῦτα τῶν 

λεγόντων καὶ ἀποφαινομένων ἀποδείκνυσιν ἀτοπω- 

τέρους. 

1. 90. ᾽4λλὰ τῶν φυσικωτέρων λεγομένων ἄρ᾽ οὐ 
παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστι σπέρμα πλέον εἶναι καὶ μεῖξον 

ἢ τὸ γεννώμενον ἐξ αὐτοῦ; τὴν γοῦν φύσιν ὁρῶ- 

μὲν πᾶσι καὶ ξῴοις καὶ φυτοῖς καὶ ἡμέροις καὶ 

ἀγρίοις ἀρχὰς τὰ μικρὰ καὶ γλίσχρα καὶ μόλις 
ιὸ ὁρατὰ τῆς τῶν μεγίστων γενέσεως λαμβάνουσαν. 

οὐ γὰρ ἐκ πυροῦ στάχυν οὐδ᾽ ἄμπελον ἐκ γιγάρτου 
μόνον. ἀλλ᾽ ἐκ πυρῆνος ἢ βαλάνου τινὸς ὄρνεον 

διαφυγούσης ὥσπερ ἐκ μιχροῦ τινος σπινϑῆρος 

ἐξάψασα καὶ ῥιπίσασα τὴν γένεσιν, ἔρνος ἢ βάτου "Ὁ 

90 ἢ δρυὸς ἢ φοίνικος ἢ πεύκης περιμήκιστον ἀναδί- 

δωσιν, ἧ καί φασιν ὃ 'τὸ μὲν σπέρμα τὴν ἐπὶ 
μικρὸν ὄγκον ἐκ πολλοῦ ᾿σπείρασιν᾽ ὠνομάσϑαι. τὴν 
δέ 'φύσιν᾽ ἐμφύσησιν οὖσαν καὶ διάχυσιν τῶν ὑπ᾽ 
αὐτῆς ἀνοιγομένων καὶ λυομένων λόγων ἢ ἀριϑμῶν. 

8 τόν γε κόσμον ἰάρια: τὸ τὸ νεῖκος μὲν ΒΒ (ποθὴ τὸ 
τὸν εἶκος μὲν) ὅ δῆλον ὅτι ΒΕ 1 οὐκ οἷδ᾽ εἰ μὴ 
ΟἸΘΒΘΠᾺΒ 10 φυσικωτέρων) φυσικώτερον ΠΑΒτηι8. 60]], Ρ. 
1126, 868 οὗ ν». 10146: ἁψώμεϑα τῶν φυσικωτέρων 
18 ἡμέροις καὶ ὟὟ 21 ὅ ΒΕ ΕχρΙ!οῦ νοοό αὐτοί ΝΥ 
22. ἐπιμικρὸν. ΒΗ 28 εὐφύσεσιν Β. ἐμφύσεσιν Τὸ 
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ἀλλὰ τοῦ τε κόσμου πάλιν τὸ πῦρ ὃ σπέρμα λέγουσιν 
εἶναι καὶ μετὰ τὴν ἐχπύρωσιν εἰς σπέρμα μετέβαλε 
τὸν κόσμον ἐκ βραχυτέρου σώματος καὶ ὄγκου, φύ- 

σιν ἔχοντα πολλὴν καὶ τοῦ κενοῦ προσεπιλαμβάνοντα 

χώραν ἄπλετον ἐπινεμομένην τῇ αὐξήσει, γεννω- 5 
; 3 5 ις »" Χ ’ Α μένου δ᾽ αὖϑις ὑποχωρεῖν τὸ μέγεϑος καὶ συνολι- 

Ο σϑάνειν, δυομένης καὶ συναγομένης περὶ τὴν γένεσιν 

εἰς ἑαυτὴν τῆς ὕλης. 

50. ᾿ἀκοῦσαι τοίνυν ἔστιν αὐτῶν καὶ γράμμασιν 
ἐντυχεῖν πολλοῖς πρὸς τοὺς ᾿ἀχαδημαϊχοὺς διαφερο- τὸ 

μένων καὶ βοώντων, ὡς πάντα πράγματα συγχέουσι 
»" 9 ΒΞ ᾿ ΑΘΡΑῚ - 3 - βκον.} ν 

ταῖς ἀπαραλλαξίαις. ἐπὶ δυεῖν οὐσιῶν ἕνα ποιὸν 

εἶναι βιαζόμενοι. καίτοι τοῦτο μὲν οὐκ ἔστιν ὅστις 

ἀνθρώπων οὐ διανοεῖται. καὶ τοὐναντίον οἴξται 

ϑαυμαστὸν εἶναι καὶ παράδοξον, εἰ μήτε φάττα τὸ 
φάττῃ μήτε μελίττῃ μέλιττα μήτε πυρῷ πυρὸς ἢ 
σύκῳ τὸ τοῦ λόγου σῦκον ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ γέ- 

΄ ΄ ͵ 

΄ .- 2 

γονὲν ἀπαράλλαχτον. ἐκεῖνα δ᾽ ὄντως παρὰ τὴν 
Ὁ ἔννοιάν ἐστιν, ἃ λέγουσιν οὗτοι καὶ πλάττουσιν, "ἐπὶ 

μιᾶς οὐσίας δύ᾽ ἰδίως γενέσθαι ποιοὺς καὶ τὴν 50 

αὐτὴν οὐσίαν ἕνα ποιὸν ἰδίως ἔχουσαν ἐπιόντος 
[τ ’ , Ν ἤ ς , 3 , 

ἑτέρου δέχεσϑαι καὶ διαφυλάττειν ὁμοίως ἀμφοτέ- 

ρους. εἰ γὰρ δύο, καὶ τρεῖς καὶ τέτταρες. ἔσονται 

1 τε] γε Ὗ 10. ὃ] 46]. ΝΥ. Τοῦ Μϑανιρὶὰβ 6χ- 
Ῥ]οπάσηι ραΐαῦ 1ἰδ: τοῦ τε κόσμου τὸ πῦρ καὶ τὸν κόσμον 
πάλιν τοῦ πυρὸς σπέρμα οδὐδ. ΡγΟ ΔΌΜΟΥ 2 μετὰ] κατὰ 
Βαβυαβ [1Ὀ. εἰς Χ: εἰ [1Ό. μεταβαλεῖν ὟὟ. μεταβάλλειν 
ΒΆΒΙῚ 8 8 φύσιν] χύσιν ΜαανΙριαβ ἱὔὐῶ αὖ ΘΧ ΤῊ ΠΟΥΘ 
ΘΟΥΡΟΥΘ. οὖ τηο]θ ἰαΐθ 586 ἄθῃαο ρδπαᾶθγοῦς, 0 ἕ; συνολι- 
σϑαίνειν 12. ποιὸν] δυσῖύιν λόγον 11 σύκον ΒῈ 
20 γιγνεσϑαι 



10 

20 

25 

ΠΕ ΟΟΜΜΌΝΙΒΌΞ ΝΟΤΊΤΊΙΙΝ. 991 

καὶ πέντε καὶ ὅσους οὐκ ἄν τις εἴποι περὶ μίαν 

οὐσίαν. λέγω δ᾽ οὐκ ἐν μέρεσι διαφόροις. ἀλλὰ 
πάντας ὁμοίως περὶ ὕλην τοὺς ἀπείρους. λέγει γοῦν 
Χρύσιππος “ἐοικέναι τῷ μὲν ἀνθρώπῳ τὸν 4ία καὶ 
τὸν χόσμον τῇ δὲ ψυχῆ τὴν πρόνοιαν" ὅταν οὖν 

ἐχπύρωσις γένηται, μόνον ἄφϑαρτον ὄντα τὸν 4] α 

τῶν ϑεῶν ἀναχωρεῖν ἐπὶ τὴν πρόνοιαν, εἶϑ᾽ ὁμοῦ 
γενομένους ἐπὶ μιᾶς τῆς τοῦ αἰϑέρος οὐσίας διατε- 

λεῖν ἀμφοτέρους. 
871. ᾿Δφέντες οὖν ἤδη τοὺς ϑεοὺς χαὶ προσευ- 

ξάμενοι κοινὰς φρένας διδόναι καὶ κοινὸν νοῦν, τὰ 

περὶ στοιχείων πῶς ἔχει αὐτοῖς ἴδωμεν. παρὰ τὴν 

ἔννοιάόν ἐστι σῶμα σώματος εἶναι τόπον καὶ σῶμα 

χωρεῖν διὰ σώματος, κενὸν μηδετέρου περιέχοντος, 

ἀλλὰ τοῦ πλήρους εἰς τὸ πλῆρες ἐνδυομένου καὶ 

δεχομένου τὸ ἐπιμιγνύμενον τοῦ διάστασιν οὐκ 

ἔχοντος οὐδὲ χώραν ἐν αὑτῷ διὰ τὴν συνέχειαν. 

οἵ δ᾽ οὐχ ἕν εἰς ἕν οὐδὲ δύο οὐδὲ τρία καὶ δέκα 

συνωθοῦντες, ἀλλὰ πάντα μέρη τοῦ κόσμου κατα- 

κερματισϑέντος ἐμβάλλοντες εἰς ἕν ὅ τι ἂν τύχωσι, 

καὶ τοὐλάχιστον αἰσϑητὸν ἐπιφάσκοντες ἐπιλείψειν 

ἐπιόντι τῷ μεγίστῳ νεανιεύονται, δόγμα ποιούμενοι 

τὸν ἔλεγχον, ὡς ἐν ἄλλοις πολλοῖς, ἅτε δὴ μαχο- 

μένας ὑποϑέσεις ταῖς ἐννοίαις λαμβάνοντες. αὐτίκα 

γοῦν τῷ λόγῳ τούτῳ πολλὰ τερατώδη καὶ ἀλλόκοτα 

8 τοὺς] οὐσίαν ΝὟ 4 καὶ τὸν κόσμον] καὶ τῷ μὲν 

σώματι τὸν κόσμον ἨφΙπὰ8 11 ἔχοντος Ἠυὐίθησδ: ἔχοντος 

ἀλλὰ τοῦ πλήρους ἰν. αὑτῷ ": αὐτῶ 21 ἐπιφάσκοντες 

ἔτι φάσκοντες οὐκ Ὗ. Μα]ΐμ ἀποφάσκοντες αὖ οὐ φάσκοντες 

10. ἐπιλήψειν ΒΒ 26 τερατώδη] ὡὰά. δεῖ ΟἸΘΒΘΠῸΒ ΡΓΟΡΔὈΔ 1 οτ 

ῬΙαίατοιὶ Μοτα]α, ΥΪ. ΥἹ. .}.) 

ΗΕ 
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προσδέχεσθαι τοὺς τὰ σώματα τοῖς σώμασιν ὅλοις 

1078 ὅλα κεραννύντας. ὧν ἔστι καὶ τό τὰ τρία τέσσαρα 

εἶναι" τουτὶ γὰρ οἱ μὲν ἄλλοι λέγουσιν ἐν ὑπερ- 
- 7 ΓΙ 3 , Ε ΄ Χ 

βολῇ παράδειγμα τῶν ἀδιανοήτων᾽ τούτοις δὲ συμ- 

βαίνει τὸν ἕνα κύαϑον τοῦ οἴνου πρὸς δύο κεραν- 

νύμενον ὕδατος, εἰ μέλλει μὴ ἀπολείπειν ἀλλ᾽ 
ἐξισοῦσϑαι, παράγοντας ἐπὶ πᾶν καὶ διασυγχέοντας 

σι 

ἕν᾽ ὄντα δύο ποιεῖν τῇ πρὸς τὰ δύο τῆς κράσεως 
ἐξισώσει" τὸ γὰρ μένειν ἕνα καὶ δυεῖν παρεκτείνειν 

καὶ ποιεῖν ἴσον τῷ διπλασίῳ ἔτι δ᾽. ὅπως ἐξίκηται τὸ 

τῇ κράσει πρὸς τοὺς δύο, δυεῖν λαμβάνειν μέτρον 

ἐν τῇ διαχύσει, τοῦτο μέτρον ἅμα καὶ τριῶν ἐστι 

καὶ τεσσάρων᾽ τριῶν μέν, ὅτι τοῖς δύο εἷς μέμικται" 

τεσσάρων δέ, ὅτι δυσὶ μεμιγμένος ἴσον ἔσχηκε 
πλῆϑος οἷς μίγνυται. τοῦτο δὴ συμβαίνει τὸ καλὸν ι5 
αὐτοῖς, ἐμβάλλουσιν εἰς σῶμα σώματα. κατὰ τὸ τῆς 

περιοχῆς ἀδιανόητον. ἀνάγκη γάρ, εἰς ἄλληλα 

χωρούντων τῷ κεράννυσϑαι, μὴ ϑάτερον μὲν πε- 

ριέχειν περιέχεσϑαι δὲ ϑάτερον. καὶ τὸ μὲν δέχε- 
σϑαι τὸ δ᾽ ἐνυπάρχειν" οὕτω γὰρ οὐ κρᾶσις ἁφὴ 30 
ὃξ χαὶ ψαῦσις ἔσται τῶν ἐπιφανειῶν, τῆς μὲν ἐντὸς 

ὑποδυομένης τῆς δ᾽ ἐκτὸς περιεχούσης, τῶν δ᾽ 
ἄλλων μερῶν ἀμίκτων καὶ χαϑαρῶν ἐνδιαφερο- 

Β “- 

1 ἐπὶ : εἴ τι 10. διασυγχέοντας) ἴογῦ. νὴ Ζία 
συγχέοντας ν6] συνδιαχέοντας 8 τὰ δύο] δύο Β. τοὺς 
δύο Εὶ 9 τὸ γὰρ] καὶ γὰρ ὟΥ 10 καὶ ποιεῖν] ἀ6]. Π858- 
ΤΑῸ5. καὶ ποιεῖ ΟἸΘΒΘΠῈΒ 10. ἔτι δ᾽ ὅπως Μααν!ρίαβ: 
εἰ δ᾽ ὅπως 11 λαμβάνων ΟἸΘΒΘπα8 18 τοῖς δυσὶν ὃ 
1606 κατὰ ὙὟ: καὶ 28 ἐνδιαφερομένων ἰάθη: ἕν δὲ δια- 
φερομένων ἸΙΌγΙ, οὐδὲ διαφερομένων ΠδΒΤΙᾺΒ 
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μένων" ἀλλ᾽ ἀνάγκη, γιγνομένης ὥσπερ ἀξιοῦσι τῆς 

ἀνακράσεως, ἐν ἀλλήλοις τὰ μιγνύμενα γίγνεσϑαι 
καὶ ταὐτὸν ὁμοῦ τῷ ἐνυπάρχειν περιέχεσθαι χαὶ τῷ Ο 

δέχεσθαι περιέχειν ϑάτερον καὶ μηδ᾽ ἕτερον αὐτῶν 
οαὖ πάλιν δυνατὸν εἶναι, συμβαίνειν δ᾽ ἀμφότερα, 

τῆς κράσεως δι’ ἀλλήλων διιέναι καὶ μηδὲν ἐπιλεί- 
πεσϑαι μηδενὸς μόριον ἀλλὰ πᾶν παντὸς ἀναπίμ- 

πλασϑαι βιαζομένης. ἐνταῦϑα δήπου καὶ τὸ ϑρυ- 

λούμενον ἐν ταῖς διατριβαῖς ᾿Δρχεσιλάου σκέλος ἥκει 

τὼ ταῖς ἀτοπίαις ἐπεμβαῖνον αὐτῶν μετὰ γέλωτος. εἰ 
γάρ εἰσιν αἵ κράσεις δι᾿ ὅλων, τί κωλύει. τοῦ σκχέ- 
λους ἀποκοπέντος καὶ κατασαπέντος χαὶ ῥιφέντος 

εἰς τὴν ϑάλατταν καὶ διαχυϑέντος, οὐ τὸν ᾿ἄντι- 

γόνου μόνον στόλον διεχπλεῖν, ὡς ἔλεγεν ᾿άρκεσί- 

τὸ λαος, ἀλλὰ τὰς Ξέρξου χιλίας καὶ διακοσίας καὶ τὰς Ὁ 

Ἑλληνικὰς ὁμοῦ τριακοσίας τριήρεις ἐν τῷ σκέλει 

ναυμαχούσας; οὐ γὰρ ἐπιλείψει δήπουϑεν προϊὸν 

οὐδὲ παύσεται ἐν τῷ μείζονι τοὔλαττον᾽ ἢ πέρας 

ἡ κρᾶσις ἕξει καὶ τὸ τελευταῖον αὐτῆς ἁφὴν ὅπου 

90 λήγει ποιησάμενον εἰς ὅλον οὐ δίξισιν ἀλλ᾽ ἀπαγο- 
ρεύει μιγνύμενον. εἰ δὲ μεμίξεται δι᾽ ὅλων, οὐ μὰ 
Ζία τὸ σκέλος ἐνναυμαχῆσαι παρέξει τοῖς “Πλλησιν" 

ἀλλὰ τοῦτο μὲν δεῖται σήψεως καὶ μεταβολῆς" εἷς 
δέ τις κύαϑος ἢ μία σταγὼν αὐτόϑεν εἰς τὸ ““4ἰγαῖον 

1 ἀνάγκη ὟΝ - ἀνάγκης 4 καὶ μήϑ'᾽ ἕτερον --- εἶναι 
συμβαίνει μήτ᾽ ἀμφότερα Μαάγνὶσία8Β. Μα]π καὶ μήϑ᾽ ἕτε- 
ρον --- συμβαίνειν τ᾽ ἀμφότερα ὅ συμβαίνειν δ᾽ ΝΥ : συμ- 
βαίνει 1 πᾶν παντὸς Μαανιρίαβ: παντὸς 8. δήπου ΤΕ 
δεῖ τοῦ ΒΕ. . δὴ Β οθἴουϊ 10. ϑουλλούμενον ΒῚῚ 28 εἷς 
ΘαΘΌΠΘΥαΒ : εἶ 

955 
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ἐμπεσοῦσα πέλαγος ἢ τὸ Κρητικὸν ἐφίξεται τοῦ 

᾿ῷκεανοῦ καὶ τῆς ᾿4τλαντικῆς ϑαλάσσης, οὐκ ἐπι- 
Ἑ πολῆς ψαύουσα τῆς ἐπιφανείας ἀλλὰ πάντῃ διὰ 
βάϑους εἰς πλάτος ὁμοῦ καὶ μῆκος ἀναχεομένη. καὶ 

ταῦτα προσδέχεται Χρύσιππος εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ 5 
τῶν Φυσικῶν Ζητημάτων “οὐδὲν ἀπέχειν φάμενος 
οἴνου σταλαγμὸν ἕνα κεράσαι τὴν ϑάλατταν"᾿ καὶ 

ἵνα δὴ μὴ τοῦτο ϑαυμάξωμεν, “εἰς ὅλον φησὶ τὸν 

κόσμον διατενεῖν τῇ κράσει τὸν σταλαγμόν. ὧν 

οὐκ οἶδα τί ἂν ἀτοπώτερον φανείη. 10 
898. Καὶ μὴν παρὰ τὴν ἔννοιαν μήτ᾽ ἄκρον ἐν 

τῇ φύσει τῶν σωμάτων μήτε πρῶτον μήτ᾽ ἔσχατον 

μηδέν, εἰς ὃ λήγει τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος. ἀλλ᾽ 
ἀεί τι τοῦ ληφϑέντος ἐπέκεινα φαινόμενον εἰς ἄπει- 

Ερον χαὶ ἀόριστον ἐμβάλλειν τὸ ὑποκείμενον. οὔτε ιτ5 
γὰρ μεῖξον οὔτ᾽ ἔλαττον ἔσται νοεῖν ἕτερον ἑτέρου 

μέγεϑος. εἰ τὸ προϊέναι τοῖς μέρεσιν ἐπ᾽ ἄπειρον 

ἀμφοτέροις συμβέβηκεν, ἀλλ᾽ ἀνισότητος αἴρεται 

φύσις" ἀνίσων γὰρ νοουμένων, τὸ μὲν προαπολεί- 

πέται τοῖς ἐσχάτοις μέρεσι τὸ δὲ παραλλάττει καὶ 590 

περίεστι" μὴ οὔσης δ᾽ ἀνισότητος. ἕπεται μὴ ἀνω- 

μαλίαν εἶναι μηδὲ τραχύτητα σώματος" ἀνωμαλία 

μὲν γάρ ἐστι μιᾶς ἐπιφανείας ἀνισότης πρὸς ἑαυτήν, 

1019 τραχύτης δ᾽ ἀνωμαλία μετὰ σκληρότητος" ὧν οὐδὲν 

ἀπολείπουσιν οἵ σῶμα μηδὲν εἰς ἔσχατον μέρος 56 

1 Ὑ: ἀφίξεται Ἵ σταλαγμωῷ ἕνὶ ΟἸΘΒΘΠπ5 14 τι 
θαΘΡηθυΒ [1Ὁ. ἀποφαινόμενον 18 ἀμφοτέροις ᾿Ἰά6η1: 
ἀμφοτέροις ὡς 10. αἴρεται] ἀναιρεῖται ΗρΥΘΥάθηπ5:; ΠΟῚ 
ΟΡ 24 σκαληνότητος ὟΥ 
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περαίνοντες ἀλλὰ πάντα πλήϑει μερῶν. ἐπ᾿ ἄπειρον 
{2 ΄ - ᾿ 

ἐξάγοντες. καίτοι πῶς οὐκ ἐναργές ἐστι τὸν ἄν- 

ϑροῶπον ἔκ πλειόνων συνεστηκέναι μορίων ἢ τὸν 

δάκτυλον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πάλιν τὸν κόσμον ἢ 

τὸν ἄνϑρωπον; ταῦτα γὰρ ἐπίστανται καὶ διανοοῦνται 
ἤ Γὰ πάντες, ἂν μὴ Στωικοὶ γένωνται" γενόμενοι δὲ 

Στωικοὶ τἀναντία λέγουσι καὶ δοξάζουσιν. ὡς οὐκ 

ἔστιν ἐκ πλειόνων μορίων ὁ ἄνϑρωπος ἢ ὃ δάκτυλος 

οὐδ᾽ ὃ κόσμος ἢ ὃ ἄνϑρωπος" ἐπ᾽ ἄπειρον γὰρ ἡ 

τομὴ προάγει τὰ σώματα" τῶν δ᾽ ἀπείρων οὐδέν 
ἐστι πλέον οὐδ᾽ ἔλαττον οὐδ᾽ ὅλως ὑπερβάλλει 
πλῆϑος. ἢ παύσεται τὰ μέρη τοῦ ὑπολειπομένου 

μεριξόμενα καὶ παρέχοντα πλῆϑος ἐξ αὑτῶν ὁτιοῦν. 
ΛΑ͂ΜΠΡ. Πῶς οὖν ἀμύνονται ταύτας τὰς ἀπο- 

ρίας; 
Ζ2ΖΙΑΆΖΔΟΥ͂Μ. Εὐμηχάνως κομιδῇ καὶ ἀνδρείως. 

λέγει γὰρ ὃ Χρύσιππος “ἐρωτωμένους ἡμᾶς, εἴ τινα 

ἔχομεν μέρη “καὶ πόσα καὶ ἐκ τίνων συγκείμενα μὲ- 

ρῶν καὶ πόσων, διαστολῇ χρήσεσθαι. τὸ μὲν ὃλο- 
" , " ᾽ -“ Ὶ , ᾿ 

δχερὲς τιϑέντας, ὡς ἐκ κεφαλῆς καὶ ϑώρακος καὶ 

σκελῶν συγκείμεϑα᾽ τοῦτο γὰρ ἦν πᾶν τὺ ἕξητού- 

μενον καὶ ἀπορούμενον" ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τὰ ἔσχατα μέρη 

τὸ ἐρωτᾶν προάγωσιν, οὐδέν᾽ φησί ἱτῶν τοιούτων 

ὕ ταῦτα γ96] ταὐτὰ Ὗ : αὐτὰ 10 προάγει ΝΥ : πράττει 

11 ὑπερβάλλειν ΒῈ 12 πλῆϑος) 46]. 18 ": αὐτῶν 

10. ὅτιοῦν Ἐ: ὅτι οὖν ΒΕ. τί οὖν ὈυθΌποιιβ, τίσιν οὖν 

Βαβιηαβ, τί οὖν; Ἡογνογάθπαβ: ΟὐμΠ68 οὕτη ἰΠ8066. ΘΟΏ101)- 

σοηΐθϑ 14 πῶς οὖν ἀὐάᾷϊάϊ, αὐἷρρὸ αποᾶ Ῥγορίον ὁτιοῦν 

Θχοϊδουιῦ, ἰδ. ἀμύνονται Ἐ: οὐκ ἀμύνονται (ἀμείνονται Β) 

Ἰϊοτὶ, οὐκ οχ αἰ ορταρμῖω οΥὐῦο 19 δεῖ διαστολῇ χρήσασϑαι 

ἩοΘΥ ΘΠ 18 

»--- 
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ἐστὶν ὑποληπτέον. ἀλλὰ ῥητέον οὔτ᾽ ἔκ τινων συν- 

εστάναι καὶ ὁμοίως οὔτ᾽ ἐξ ὁποσωνοῦν οὔτ᾽ ἐξ ἀπείρων 
οὔτ᾽ ἐκ πεπερασμένων. καί μοι δοκῶ ταῖς ἐκείνου 

κεχρῆσϑαι λέξεσιν αὐταῖς, ὅπως συνίδῃς ὃν τρόπον 

διεφύλαττε τὰς κοινὰς ἐννοίας, κελεύων ἡμᾶς νοεῖν 

τῶν σωμάτων ἕκαστον οὔτ᾽ ἔκ τινων οὔτ᾽ ἐξ ὅὃπο- 
σωνοῦν μερῶν οὔτ᾽ ἐξ ἀπείρων οὔτ᾽ ἐκ πεπερασμέ- 

νῶν συγκείμενον. εἰ μὲν γάρ, ὡς ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ 

τὸ ἀδιάφορον, οὕτω πεπερασμένου τι καὶ ἀπείρου 

μέσον ἐστίν, εἰπόντα τί τοῦτ᾽ ἐστὶν ἔδει λῦσαι τὴν 

ἀπορίαν" εἰ δέ, ὡς τὸ μὴ ἴσον εὐθὺς ἄνισον καὶ τὸ 

μὴ φϑαρτὸν ἄφϑαρτον, οὕτω τὸ μὴ πεπερασμένον 
ἄπειρον νοοῦμεν, ὅμοιόν ἐστιν, οἶμαι, τῷ τὸ σῶμα 
εἶναι μήτ᾽ ἐκ πεπερασμένων μήτ᾽ ἐξ ἀπείρων καὶ 
λόγον εἶναι μήτ᾽ ἐξ ἀληϑῶν λημμάτων μήτ᾽ ἐκ 
ψευδῶν μήτ᾽ ἐξ ὃ ἢ 

89, ᾿Επὶ δὲ τούτοις ἐπινεανιευόμενός φησι “τῆς 
πυραμίδος ἐκ τριγώνων συνισταμένης τὰς πλευρὰς 

κατὰ τὴν συναφὴν ἐγκεκλιμένας ἀνίσους μὲν εἶναι, 
μὴ ὑπερέχειν δ᾽ ἣ μείζονές εἰσιν’ οὕτως ἐτήρει 
τὰς ἐννοίας. εἰ γὰρ ἔστι τι μεῖζον καὶ μὴ ὑπερέχον, 

ἔσται τι μικρότερον καὶ μὴ ἐλλεῖπον. ὥστε καὶ 
ἄνισον μήϑ᾽ ὑπερέχον μήτ᾽ ἐλλεῖπον, τουτέστιν ἴσον 

1 ἔκ τινων Ἔ: ἐκ τίνων 2 καὶ ὁμοίως) 6]. ΟἸΘΒΘΠα8 
ἴ0. οὔτ᾽ ἐξ ὁποσωνοῦν οὔτ᾽ ἐξ ἰάρια: οὔτ᾽ ἐξ ὁπόσων 
οὔτ᾽ 6. ἔκ τινων Ἔ: ἐκ τένων 18 τῷ] Ἃἀ6]. δβιηιβ 
οὗ οὔ. ΒΩ Β1]ΘΘΉΒ18 16 ἘΠ: 11--1Ὁ Β. 16 Ἐ. ϑ56α πΌ]]8 πὶ 
6588. ἴδ. τηοποπὺ ᾿ηὐουρυθῦθβ 117 νεανιευόμενος Πι ΒΠλῸ5 
18 τριγώνων] δἀᾶ. ἀνίσων ΟἼΘΒΘΠῸΒ 19 ἐγκεκλιμένας ἢ: 
ἐχκεκλιμένας 20 ὑπάρχειν ΒΕ 

1:6 
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τὸ ἄνισον καὶ οὐ μεῖξον τὸ μεῖξον οὐδὲ μικρότερον 

τὸ μιχρότερον. ἔτι τοίνυν ὅρα τίνα τρόπον ἀπήν- Ἐ 

τηδσὲ Ζημοκρίτῳ, διαποροῦντι φυσικῶς καὶ ἐπιτυχῶς. 

εἰ κῶνος τέμνοιτο παρὰ τὴν βάσιν ἐπιπέδῳ. τί χρὴ 

5 διανοεῖσθαι τὰς τῶν τμημάτων ἐπιφανείας, ἴσας ἢ 

ἀνίσους γιγνομένας. ἄνισοι μὲν γὰρ οὖσαι τὸν 
κῶνον ἀνώμαλον παρέξουσι, πολλὰς ἀποχαράξεις 

λαμβάνοντα βαϑμοειδεῖς καὶ τραχύτητας" ἴσων δ᾽ 

οὐσῶν, ἴσα τμήματα ἔσται καὶ φανεῖται τὸ τοῦ 
τὸ κυλίνδρου πεπονθὼς ὃ κῶνος, ἐξ ἴσων συγκείμενος 

καὶ οὐκ ἀνίσων κύκλων, ὕπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον. 

ἐνταῦϑα δὴ τὸν Ζ4ημόκριτον ἀποφαίνων ἀγνοοῦντα 

“τὰς μὲν ἐπιφανείας" φησί μήτ᾽ ἴσας εἶναι μήτ᾽ ἀνί- 
σους, ἄνισα δὲ τὰ σώματα τῷ μήτ᾽ ἴσας εἶναι μήτ᾽ 

10 ἀνίσους τὰς ἐπιφανείας. τὸ μὲν δὴ νομοϑετεῖν τῶν 
ἐπιφανειῶν μήτ᾽ ἴσων μήτ᾽ ἀνίσων οὐσῶν τὰ σώ- 
ματα συμβαίνειν ἄνισα εἶναι ϑαυμαστὴν ἐξουσίαν 

αὑτῷ τοῦ γράφειν ὅ τι ἂν ἐπίῃ διδόντος ἐστί. 
τοὐναντίον γὰρ ὃ λόγος μετὰ τῆς ἐναργείας νοεῖν 

90 δίδωσι τῶν ἀνίσων σωμάτων ἀνίσους εἶναι τὰς ἐπι- 

φανείας. καὶ μείζονα τὴν τοῦ μείζονος᾽ εἴ γε μὴ 1080 

μέλλει τὴν ὑπεροχήν, ἧ μεῖζόν ἐστιν, ἐστερημένην 

8 ἐπιτυχῶς  : ἐμψύχως 10 μήτ᾽ ἴσων μήτ᾽ ἀνίσων ἥ: 
μὴ ἴσων Ἰ1Ότὶ 18 αὑτῷ] αὐτὰ ΒΕ 22 τῆς ὑπεροχῆς, ἧ 
μείξων ἐστίν, ἐστερημένην ἐπιφάνειαν ἕξειν Ἰλαβτηιβ: τη8]6, 
πθαὰθ απιθη ὈΘη6 ἱπίθγργούαϊϊο 86. μαρϑὺ, δ ϑυίο: ὨΪΒ] 
ἀρῦθαῦ (80. ΘΟΥΡὰΒ. τηϑῖι8) ΘΧχοθββαη, α0 ΘΟΥΡῸΒ ΤΙ ]Ὲ8 
Βαρογαῦ τηΐπιβ, οαγθηΐθιι Βα ρουῇοῖθ μᾶροτο, Ναλατ ἀα]- 
ἰαὐϊοπθμι τϑ]πασϊὺ απο βραυϊίαν ἔσται σώματος --- ἀπερά- 
τωτον ἷἱ. 8. ἔσται σώματος ἐπιφάνεια ἔχοντος ὑπεροχὴν ἐστε- 
ρημένην ἐπιφανείας 
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ἐπιφανείας ἕξειν. εἰ γὰρ οὐχ ὑπερβάλλουσι τὰς τῶν 

ἐλαττόνων ἐπιφανείας αἱ τῶν μειζόνων ἀλλὰ προ- 

απολείπουσιν, ἔσται σώματος πέρας ἔχοντος μέρος 
ἄνευ πέρατος καὶ ἀπεράτωτον. εἰ γὰρ λέγει, ὅτι 

βιαξόμενος οὕτω ἢ ἢ ἃς γὰρ ὑφορᾶται περὶ τὸν κῶ- 
νον ἀναχαράξεις, ἡ τῶν σωμάτων ἀνισότης δήπουϑεν 

οὐχ ἡ τῶν ἐπιφανειῶν ἀπεργάξεται. γελοῖον οὖν τὸ 

τὰς ἐπιφανείας ὑπεξαιρούμενον ἕν τοῖς σώμασιν 

ἐλεγχομένην ἀπολιπεῖν ἀνωμαλίαν. ἀλλ᾽ ἂν μένω- 

μὲν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως. τί μᾶλλόν ἔστι παρὰ τὴν 

ἔννοιαν ἢ τὰ τοιαῦτα πλάττειν; εἰ γὰρ ἐπιφάνειαν 

ἐπιφανείᾳ ϑήσομεν μήτ᾽ ἴσην εἶναι μήτ᾽ ἄνισον. 
καὶ τὸ μέγεϑος ἔσται μεγέϑει φάναι καὶ ἀριϑμὸν 

ἀριϑμῷ μήτ᾽ ἴσον εἶναι μήτ᾽ ἄνισον, καὶ ταῦτ᾽ ἴσου 
χαὶ ἀνίσου μέσον. ὃ μηδέτερόν ἔστιν. οὐκ ἔχοντας 
εἰπεῖν οὐδὲ νοῆσαι δυναμένους. ἔτι δ᾽ οὐσῶν ἐπι- 
φανειῶν μήτ᾽ ἴσων μήτ᾽ ἀνίσων. τί κωλύει καὶ 
κύκλους νοεῖσϑαι μήτ᾽ ἴσους μήτ᾽ ἀνίσους; αὐταὶ 

γὰρ δήπουϑεν αἷ τῶν κωνικῶν τμημάτων ἐπιφάνειαι 
κύκλοι εἰσίν" εἰ δὲ κύκλους, καὶ διαμέτρους κύκλων 

ϑετέον μήτ᾽ ἴσους μήτ᾽ ἀνίσους" εἰ δὲ τοῦτο, καὶ 
Ο γωνίας καὶ τρίγωνα καὶ παραλληλόγραμμα καὶ 

ὅ 34 Β 26 Ε. [,80. ὟὟἥἧ οχρίδυῦ τω: οὕτως ὃ τοῦ κώ- 
νου λόγος διὰ τὰς ἀναχαράξεις ἀπαιτεῖ, οὐδὲν λέγει" ἃς γὰρ 
οοὐῦ. Μαῖα οὕτως ἀποφαίνεται, οὐδὲν λέγει" ἃς γὰρ οοὐ. 
Ῥυϊησαη Θηΐη ποῖ Θϑὺ ΤΊΘΙΟΥ Ἰδουπδ, ἀθῖπαθ 51 αὐἱὰ αθ 
ἀναχαράξεσι αἰχιββοῦ ἴῃ ΥΘΥΌΙΒ απ8θ ἀδριἀθγαπέαν, ποῖ 58Ὁ- 
᾿αηχιδδοῦ ἃς γὰρ ὑφορᾶται --- ἀναχαράξεις; Ὡοαχαΐα ΑΝ 
ΒΡ ΘΙ θη η. ὩῸΠ ὈΘΠ6 φΟὙΔΘΟΙΠῚ Θϑῦ 18. φᾶναι ΒΕ 
14 ταύταις οὐκ ἀνίσου (ἀνίσον ΒῚ τ1άθτὴ 1ὅ μηδέτερόν Υ: 
μὴ δεύτερον 18 αὐτὰ γὰρ ΒΕ 19 αἵ τῶν  : ὄντων 

10 

30 
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παραλληλεπίπεδα καὶ σώματα. καὶ γὰρ εἰ μήκη ἐστὶ 

μήτ᾽ ἴσα μήτ᾽ ἄνισα ἀλλήλοις, καὶ βάρος ἔσται καὶ 

πληγὴ καὶ σώματα. εἶτα πῶς τολμῶσιν ἐπιτιμᾶν 

τοῖς τὰς κενότητας εἰσάγουσι καὶ ἀμερῆ τινα καὶ 

μαχόμενον μήτε κινεῖσϑαι μήτε μένειν ὑποτιϑεμέ- 

ψνοιρ,. αὐτοὶ τὰ τοιαῦτα ἀξιώματα ψευδῆ λέγοντες 

εἶναι; “εἴ τινα μή ἐστιν ἴσα ἀλλήλοις, ἐκεῖνα ἄνισά 
ἐστιν ἀλλήλοις" καί “οὐκ ἔστι μὲν ἴσα ταῦτ᾽ ἀλλή- 

λοις, οὐκ ἄνισα δ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἀλλήλοις. ἐπεὶ δέ φησιν 

εἶναί τι μεῖζον οὐ μὴν ὑπερέχον. ἄξιον ἀπορῆσαι 
πότερον ταῦτ᾽ ἐφαρμόσει ἀλλήλοις. εἰ μὲν γὰρ 

ἐφαρμόσει, πῶς μεῖζόν ἐστι ϑάτερον; εἰ δ᾽ οὐκ 
ἐφαρμόσει. πῶς οὐκ ἀνάγκη τὸ μὲν ὑπερέχειν τὸ 

δ᾽ ἐλλείπειν; τῷ δὲ μηδέτερον ὑπάρχειν καὶ οὐκ 
ἐφαρμόσει τῷ μεῖζον εἶναι καὶ ἐφαρμόσει τῷ μὴ 
μεῖξον εἶναι ϑάτερον. ἀνάγκη γὰρ ἐν τοιαύταις 

ἀπορίαις γίγνεσθαι τοὺς τὰς κοινὰς ἐννοίας μὴ 

φυλάττοντας. 
40. Καὶ μὴν τὸ μηδενὸς ἅπτεσθαι μηδὲν παρὰ 

τὴν ἔννοιάν ἐστιν οὐχ ἧττον δὲ τοῦτο, ἅπτεσθαι 

μὲν ἀλλήλων τὰ σώματα μηδενὶ δ᾽ ἅπτεσθαι" τοῦτο 

δ᾽ ἀνάγκη προσδέχεσϑαι τοῖς μὴ ἀπολείπουσιν ἐλά- 
3 χιστα μέρη σώματος, ἀλλ᾽ ἀεί τι τοῦ δοκοῦντος 

8 πληγὴ] πλήϑη ἰάοπι ν6] καὶ βάϑη (πα]ῖπι βάϑος) 
ἔσται καὶ πλάτη καὶ σώματα 4 Τιοοῃίοιβ: κοινότητας 
ὅ μαχόμενον] ᾿παϑου]Ἕηιιπι 6880 οὐ σθοῦθ 586 πῶθουθ υἱὰ, 9. οὐκ 
βροϊαϑὶῦ Παθύπονιβ, οὐκοῦν ἄνισά ἐστι) 11 ἀλλήλοις 
ἀλλήλοις ἢ, μή 14 τῷ δὲ ὟΥ: τῶ ιῦ τῷ μεῖζον εἶναι 
Μαάνίρίαθ: τῶ μείζονι ἢ μὴ ἰν. τῷ μὴ μεῖξον εἶναι ἰάθτῃ: 
τὸ μεῖζον εἶναι 28 ἀλλ᾽ ἀεί τι ἍὟ : ἀλλὰ εἴτι 

ῃ 
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Ἑ ἅπτεσϑαι πρότερον λαμβάνουσι χαὶ μηδέποτε τοῦ 
προάγειν ἐπέκεινα παυομένοις. ὃ γοῦν αὐτοὶ μάλιστα 
προφέρουσι τοῖς τῶν ἀμερῶν προϊσταμένοις, τοῦτ᾽ 
ἐστί “τὸ μήϑ᾽ ὅλοις ὅλων ἁφὴν εἶναι μήτε μέρεσι 

μερῶν" τὸ μὲν γὰρ οὐχ ἁφὴν ἀλλὰ κρᾶσιν ποιεῖν, 
τὸ δ᾽ οὐκ εἶναι δυνατόν. μέρη τῶν ἀμερῶν οὐκ 
ἐχόντων. πῶς οὖν οὐκ αὐτοὶ τούτῳ περιπίπτουσι, 
μηδὲν μέρος ἔσχατον μηδὲ πρῶτον ἀπολείποντες: 
ὅτι νὴ 4ία ψαύειν κατὰ πέρας τὰ σώματα οὐχ ὅλα 

ὅλων οὐδὲ χατὰ μέρος λέγουσι" τὸ δὲ πέρας σῶμα 
οὐχ ἔστιν. ἅψεται τοίνυν σῶμα σώματος ἀσωμάτῳ" 

χαὶ οὐχ ἅψεται πάλιν, ἀσωμάτου μεταξὺ ὄντος. εἰ 
Ε δ᾽ ἅψεται, καὶ ποιήσει τι καὶ πείσεται τῷ ἀσωμάτῳ 

τὸ σῶμα᾽ ποιεῖν γάρ τι καὶ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων 
καὶ ἅπτεσϑαι τὰ σώματα πέφυκεν. εἰ δ᾽ ἁφὴν ἴσχει 
τῷ ἀσωμάτῳ τὸ σῶμα, καὶ συναφὴν ἕξει καὶ κρᾶσιν 

χαὶ συμφυΐαν. ἔτι γὰρ ἐν ταῖς συναφαῖς καὶ κρά- 

σεσιν ἢ μένειν ἀναγκαῖον ἢ μὴ μένειν, ἀλλ᾽ ἐφϑάρ- 

ϑαι τὰ πέρατα τῶν σωμάτων. ἑκάτερον δὲ παρὰ 
τὴν ἔννοιάν ἐστι φϑορὰς μὲν γὰρ ἀσωμάτων καὶ 

γενέσεις οὐδ᾽ αὐτοὶ καταλείπουσι χρᾶσις δὲ καὶ 

1051 συναφὴ σωμάτων ἰδίοις χρωμένων πέρασιν οὐκ ἂν 
γένοιτο τὸ γὰρ πέρας δρίξει καὶ ἵστησι τὴν τοῦ 
σώματος φύσιν" αἵ δὲ χράσεις. εἰ μὴ μερῶν παρὰ 

1 τοῦ --- παυομένοις ὟὟ: τοὺς --- παφομένους 8 .ἥ: ἀπο- 
λιπόντες 9 νὴ Δία ψαύειν Ὗ: μὴ διαψαύειν ἴὉ. οὐχ 
10 οὐδὲ Ἰάθῃυ: οὐ 10. τὸ δὲ πέρας -- ἔστιν] Πᾶθο ΠΟΙ 
6556. Θ'ύο! ΟΣ 566 ΟΌΠῚ 1Π5666. ΘΟ ΠΡ πα8, μαύαῦ Βαβηηι5 ἡ 
1ὅ καὶ ἅπτεσϑαι! 46]. θη. Μα]τη κατὰ τὸ ἅπτεσϑαι τν6] 
καϑ' ὃ ἅπτεται γ6] τῷ ἅπτεσθαι οὑπὶ ΟἼΘΒΘΏῸ 
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μέρη παραϑέσεις εἰσὶν ἀλλ᾽ ὅλοις ὅλα τὰ κιρνάμενα 

συγχέουσιν, ὥσπερ οὗτοι λέγουσι, φϑορὸς ἀπολει- 

πτέον περάτων ἐν ταῖς μίξεσιν, εἶτα γενέσεις ἐν 

ταῖς διαστάσεσι᾽ ταῦτα δ᾽ οὐδεὶς ἂν ῥαδίως νοήσειεν. 

5. ἀλλὰ μὴν καϑ' ὅ γ᾽ ἅπτεται τὰ σώματα ἀλλήλων, 
κατὰ τοῦτο καὶ πιέξεται καὶ ϑλίβεται καὶ συντρί- 
βεται ὑπ᾽ ἀλλήλων: ἀσώματον δὲ ταῦτα πάσχειν ἢ 

ποιεῖν οὐ δυνατόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοητόν ἐστι᾿ τοῦτο 
δὲ βιάζονται νοεῖν ἡμᾶς. εἰ γὰρ ἡ σφαῖρα τοῦ ἐπι- 

τὸ πέδου κατὰ σημεῖον ἅπτεται, δῆλον ὅτι καὶ σύρεται 

κατὰ σημεῖον διὰ τοῦ ἐπιπέδου" χἂν ἢ μίλτῳ τὴν 
ἐπιφάνειαν ἀληλιμμένη, μιλτίνην ἐνομόρξεται τῷ 

ἐπιπέδῳ γραμμήν" κἂν ἢ πεπυρρωμένη, πυρρώσει τὸ 

ἐπίπεδον" ἀσωμάτῳ δὲ χρώζεσϑαι καὶ ἀσωμάτῳ πυρ- 
1 ροῦσϑαι σῶμα παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστιν. ἂν δὲ δὴ 

κεραμεᾶν ἢ κρυσταλλίνην σφαῖραν εἰς ἐπίπεδον 

φερομένην λίϑινον ἀφ᾽ ὕψους νοήσωμεν, ἄλογον εἰ 

μὴ συντριβήσεται. πληγῆς πρὸς ἀντίτυπον γενο- 

μένης" ἀτοπώτερον δὲ τὸ συντριβῆναι κατὰ πέρας 

40 καὶ σημεῖον ἀσώματον προσπεσοῦσαν. ὥστε πάντῃ 

τὰς περὶ τῶν ἀσωμάτων καὶ σωμάτων αὐτοῖς ταράτ- 
τεσϑαι προλήψεις, μᾶλλον δ᾽ ἀναιρεῖσθαι, πολλὰ 

τῶν ἀδυνάτων παρατιϑεμένοιςο. 
41. Παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστι χρόνον εἶναι μέλ- 

1 ἀλλ᾽ ὅλοις ἕ: ἀλλήλοις ὅδ μὴν] μήτοι Β. μήτι Εὶ 
8 ἩἨρυμνογάθηυβ: διανοητέον 11 μίλτῳ] μία τῶ ΒΚ 
12 ἀληλιμμένην ΒΕ 18 κἂν ἦ πεπυρρωμένη Ἔ: ὅ ΒΕ 
πεπυρωμένην ΒῈ 0. ἔ: πυρώσει --- πυροῦσϑαι 14 ἄσω- 
μάτῳ δὲ Μαανϊρίαβ: ἀσώματον δὲ 10 κεραμέαν -- πέϑινον ΒΙ 
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λοντα καὶ παρῳχημένον. ἐνεστῶτα δὲ μὴ εἶναι χρό- 
νον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄρτι καὶ τὸ πρῴην ὑφεστάναι, τὸ 
ὃὲ νῦν ὅλως μηδὲν εἶναι. καὶ μὴν τοῦτο συμβαίνει 
τοῖς Στωικοῖς ἐλάχιστον χρόνον μὴ ἀπολείπουσι 

᾿ -“ 3 Χ 5 ’ 3 ϑ' ΕΝ 

μηδὲ τὸ νῦν ἀμερὲς εἶναι βουλομένοις, ἀλλ᾽ ὅ τι 

ἄν τις ὡς ἐνεστὼς οἴηται λαβὼν διανοεῖσϑαι. τού- 

του τὸ μὲν μέλλον τὸ δὲ παρῳχημένον εἶναι φά- 
ΦᾺ Ἁ Ἁ }Ὶ -- ν Δ ἃ 

δχουσιν᾽ ὥστε μηδὲν κατὰ τὸ νῦν ὑπομένειν μηδὲ 

λείπεσϑαι μόριον χρόνου παρόντος, ἄν. ὃς λέγεται 

παρεῖναι, τούτου τὰ μὲν εἰς τὰ μέλλοντα τὰ δ᾽ εἰς 

τὰ παρωχημένα διανέμηται. δυεῖν οὖν συμβαίνει 

ϑάτερον, ἢ τό “ἦν χρόνος᾽ καί “ἔσται χρόνος᾽ τιϑέν- 
2 τὰ ΠῚ ΄ Ὅς δὴ (ΟΥΑΙ ΄ ᾿ τας ἀναιρεῖν τό “ἔστι χρόνος" ἤ “ἔστι χρόνος ἐν- 

ἑστηκώς", οὗ τὸ μὲν ἐνειστήκει τὸ δ᾽ ἐνστήσεται" 
καὶ λέγειν ὅτι τοῦ ὑπάρχοντος τὸ μὲν μέλλον ἐστὶ 

τὸ δὲ παρῳχημένον. καὶ τοῦ νῦν τὸ μὲν πρότερον 

τὸ δ᾽ ὕστερον᾽ ὥστε νῦν εἶναι τὸ μηδέπω νῦν καὶ 
τὸ μηκέτι νῦν" οὐχέτι γὰρ νῦν τὸ παρῳχημένον καὶ 

οὐδέπω νῦν τὸ μέλλον. ἀνάγκη δ᾽ οὕτω διαιροῦσι 

λέγειν αὐτοῖς, ὅτι καὶ τοῦ σήμερον τὸ μὲν ἐχϑὲς 
᾿ ᾽ ΕΣ Ἀ - - Ἁ ’ αὐ : 

τὸ δ᾽ αὔριον καὶ τοῦ τῆτες τὸ μὲν πέρυσι τὸ δ᾽ 

εἰς νέωτα, χαὶ τοῦ ἅμα τὸ μὲν πρότερον τὸ δ᾽ 
ὕστερον. οὐδὲν γὰρ ἐπιεικέστερα τούτων κυκῶσι, 
ταὐτὰ ποιοῦντες τό 'μηδέπω᾽ καὶ τό “ἥδη᾽ καὶ τό 

9 ὃς] ὡς ΒΕ 18 ἤ ἐστι γρόνος κξ] οοΥγ. υἱα. ἤ, εἰ 
ἔστι χρόνος -- ἐνστήσεται, λέγειν ὅτι οοὐΐ. 18 οὐκέτι Ὗ: 
οὐκ ἔστι 19 ἀνάγκη δ᾽ οὕτω Ἔ ραγύπη οαὐπὶ Ὗ : ὅ ΒΕ 
20 τοῦ σήμερον τὸ μὲν ἐχϑὲς τὸ δ᾽ αὔριον Ὗ᾽ : τὸ 16 Β 24 Εα 
21 τῆτες ἰάθη: φωτὸς 24 ἰάρῃη;: ταῦτα ποιοῦντες Β 
ταῦτα ποιοῦντος Ἐὶ 

10 

15 
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᾿μηκέτι᾽ καὶ τό 'νῦν᾽ καὶ τό 'μὴ νῦν" οἱ δ᾽ ἄλλοι 
πάντες ἄνθρωποι καὶ τό ᾿ἄρτι᾽ καὶ τό ἱμετὰ μικρόν᾽, 

ὡς ἕτερα τοῦ νῦν μόρια, καὶ τὸ μὲν μετὰ τὸ νῦν 

τὸ δὲ πρὸ τοῦ νῦν τίϑενται καὶ νοοῦσι καὶ νομί- 

5 ζουσι. τούτων ᾿ἀρχέδημος μὲν ἀρχήν τινα καὶ συμ- 
βολὴν εἶναι λέγων τοῦ παρωχημένου καὶ τοῦ ἐπι- 
φερομένου τό 'νῦν᾽ λέληϑεν αὑτὸν ὡς ἔοικε τὸν 
πάντα χρόνον ἀναιρῶν. εἰ γὰρ τὸ νῦν οὐ χρόνος 

ἐστὶν ἀλλὰ πέρας χρόνου πᾶν ὃδὲ μόριον χρόνου 
ιο τοιοῦτον οἷον τὸ νῦν ἐστιν, οὐδὲν φαίνεται μέρος 

ἔχων ὁ σύμπας χρόνος ἀλλ᾽ εἰς πέρατα διόλου καὶ 

συμβολὰς καὶ ὁρμὰς ἀναλυόμενος. Χρύσιππος δὲ 
βουλόμενος φιλοτεχνεῖν περὶ τὴν διαίρεσιν ἐν μὲν 

τῷ περὶ τοῦ Κενοῦ καὶ ἄλλοις τισί ἱτὸ μὲν παρῳχη- 
ι μένον τοῦ χρόνου χαὶ τὸ μέλλον οὐχ ὑπάρχειν 

ἀλλ’ ὑφεστηκέναι φησί, μόνον δ᾽ ὑπάρχειν τὸ ἐν"- 
εστηκός" ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ πέμπτῳ 

περὶ τῶν Μερῶν τίϑησι 'τοῦ ἐνεστηκότος χρόνου τὸ 
μὲν μέλλον εἷναι τὸ δὲ παρεληλυϑός. ὥστε συμ- 1083 

40 βαίνει τὸ ὑπάρχον αὐτῷ τοῦ χρόνου διαιρεῖν εἰς τὰ 

μὴ ὑπάρχοντα τοῦ ὑπάρχοντος, μᾶλλον δ᾽ ὅλως τοῦ 

χρόνου μηδὲν ἀπολείπειν ὑπάρχον, εἰ τὸ ἐνεστηκὺς 

οὐδὲν ἔχει μέρος, ὃ μὴ μέλλον ἐστὶν ἢ παρῳχημένον. 
42, Ἢ μὲν οὖν τοῦ χρόνου νύησις αὐτοῖς οἷον 

5 ὕδατος περίδραξις, ὕσῳ μᾶλλον πιέξεται, διαρρέον- 

τος καὶ διολισϑάνοντος" τὰ δὲ τῶν πράξεων καὶ 

ὕ ἀρχήν] ὁρμήν ἵν. τινα] τινὰ καὶ τελευτὴν 

ΟἸΘΒΘ πὰ 8 8 οὐ] ὁ ΒΗ 91 τοῦ ὑπάρχοντος] ῬΟΒΕΘ ὃχ- 
βϊηρσαὶϊ μαΐαν ΠΒΠΊΙΙΒ 29 Ἐ; ἀπολιπεῖν 
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κινήσεων τὴν πᾶσαν ἔχει σύγχυσιν τῆς ἐναργείας. 

ἀνάγκη γάρ, εἰ τοῦ νῦν τὸ μὲν εἰς τὸ παρῳχημένον 
" 3 ΕῚ Χ , "͵ ᾿Ὶ “ , 

τὸ δ᾽ εἰς τὸ μέλλον διαιρεῖται, καὶ τοῦ κινουμένου 

κατὰ τὸ νῦν τὸ μὲν χεχινῆσϑαι τὸ δὲ κινήσεσϑαι 
πέρας δὲ κινήσεως ἀνῃρῆσϑαι καὶ ἀρχὴν μηδενὸς 

δ᾽ ἔργου πρῶτον γεγονέναι μηδ᾽ ἔσχατον ἔσεσϑαι 

μηδέν, τῷ χρόνῳ τῶν πράξεων συνδιανεμομένων. 

ὡς γὰρ τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου τὸ μὲν παρῳχῆσϑαι 

τὸ δὲ μέλλειν λέγουσιν, οὕτω τοῦ πραττομένου τὸ 
μὲν πεπρᾶχϑαι τὸ δὲ πραχϑήσεσϑαι. πότε τοίνυν 
ἔσχεν ἀρχὴν πότε δ᾽ ἕξει τελευτὴν τὸ ἀριστᾶν τὸ 
γράφειν τὸ βαδίζειν, εἰ πᾶς μὲν ὃ ἀριστῶν ἠρίστησε 

καὶ ἀριστήσει πᾶς δ᾽ ὁ βαδίζων ἐβάδιξε καὶ βαδιεῖ- 

ται; τὸ δὲ δεινῶν, φασί, δεινότατον, εἰ τῷ ζῶντι 
τὸ ἐξηκέναι καὶ ξήσεσϑαι συμβέβηκεν. οὔτ᾽ ἀρχὴν 

ἔσχε τὸ ζῆν οὔϑ᾽ ἕξει πέρας" ἀλλ᾽ ἕκαστος ἡμῶν 

ὡς ἔοικε γέγονε μὴ ἀρξάμενος τοῦ ζῆν καὶ τεϑνή- 

᾿ ξεται μὴ παυσάμενος. εἰ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔσχατον 

μέρος ἀλλ᾽ ἀεί τι τῷ ζῶντι τοῦ παρόντος εἰς τὸ 
μέλλον περίεστιν, οὐδέποτε γίγνεται ψεῦδος τό 

ἑξήσεσϑαι Σωκράτη", ἀλλ᾽ ὁσάκις ἀληϑές ἐστι τό “ζῇ 

Σωκράτης᾽. ἐπὶ τοσοῦτον ψεῦδος τό ᾿τέϑνηχκε Σω- 

κράτης᾽" ὥστ᾽. εἰ τό “ζήσεται Σωκράτης᾽ ἀληϑές 
ἐστιν ἐν ἀπείροις χρόνου μέρεσιν, ἐν οὐδενὶ χρόνου 
μέρει τό ᾿τέϑνηκε Σωκράτης᾽ ἀληϑὲς ἔσται. καίτοι 

τί πέρας ἂν ἔργου γένοιτο; ποῦ δ᾽ ἂν λήξειε τὸ 

1 Τιϑβοπῖουβ: ἐνεργείας ΟΣ τ ἘΔ 18 ἕ: παυσόμενος 
19 ἀλλ᾽ ἀεί τι ΝΥ : ἀλλ᾽ εἴ τι 21 ἀλλ᾽ ὁσάκις Ἐ: 38Β 8Ὲ 
ὁσάκις 10. ἐστι Ἔ: 8--4 Β 4 Εὶ 20 ποῦ δ᾽ ἂν Ἔ: ποῦ δὲ 
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πραττόμενον, ἄν, ὁσάκις ἀληϑές ἐστι τό ἱπράττεται", 

τοσαυτάκις ἀληϑὲς ἢ καὶ τό 'ἱπραχϑήσεται᾽; ψεύσεται 

γὰρ ὃ λέγων περὶ τοῦ γράφοντος καὶ διαλεγομένου 

Πλάτωνος. ὅτι Ἱπαύσεταί ποτε Πλάτων διαλεγό- Ὁ 

5 μενος᾽, εἰ μηδέποτε ψεῦδός ἐστι τό “διαλεχϑήσεται; 
περὶ τοῦ διαλεγομένου καὶ τό ἱγράψει᾽ περὶ τοῦ 

γράφοντος. ἔτι τοίνυν τοῦ γιγνομένου μέρος οὐδέν 

ἐστιν, ὅπερ οὐκ ἤτοι γεγονός ἐστιν ἢ γενησόμενον 

καὶ παρεληλυϑὸς ἢ μέλλον γεγονότος δὲ καὶ γε- 
10 γενημένου καὶ παρῳχημένου καὶ μέλλοντος αἴσϑησις 

οὐκ ἔστιν" οὐδενὸς οὖν ἁπλῶς αἰσϑησίς ἐστιν. οὔτε 

γὰρ ὁρῶμεν τὸ παρῳχημένον ἢ τὸ μέλλον οὔτ᾽ 

ἀκούομεν οὔτ᾽ ἄλλην τινὰ λαμβάνομεν αἴσϑησιν 

τῶν γεγονότων ἢ γενησομένων" οὐδὲν οὖν, οὐδ᾽ ἂν 

τὸ παρῇ τι, αἰσϑητόν ἐστιν. εἰ τοῦ παρόντος ἀεὶ τὸ 
μὲν μέλλει τὸ δὲ παρῴώχηκε καὶ τὸ μὲν γεγονός ἐστι 

τὸ δὲ γενησόμενον. 
48. Καὶ μὴν αὐτοί γε σχέτλια ποιεῖν τὸν ᾿Επί- Ἐ 

κουρον λέγουσι καὶ βιάξεσϑαι τὰς ἐννοίας. ἰσοταχῶς 

οὐτὰ σώματα κινοῦντα χαὶ μηδὲν ἀπολείποντα μηδε- 
νὸς ταχύτερον. πολλῷ δὲ τούτου σχετλιώτερόν ἐστι 

καὶ μᾶλλον ἀπήρτηται τῶν ἐννοιῶν τὸ μηδὲν ὑπὸ 
μηδενὸς περικαταλαμβάνεσϑαι, μηδ᾽ εἰ χελώνην τὸ 

τοῦ λόγου φασί ᾿μετόπισϑε διώκοι ᾿δρήστου ταχὺς 

95 ἵππος. ἀνάγχη δὲ τοῦτο συμβαίνειν. τῶν μὲν 

8 περὶ τοῦ : πέρας τοῦ 1 γενομένου ΒῸ 11 οὖν) 
οἴω. ΒΕ. Μαῖα ἄρα 14 οὖν [6 ὈΠΘΙῚΙΒ 34 φασί) 

46]. Μαάνίρτὰβ 10. οὐ. θα βομίπβ, βδα οὗ. 2 γ. 134, 24. 
Βοχῦ. Ετηροϑι. 148, ὅ72. ΟὈνουβαθαηῦαν ἀπίτηο οι. ἣ' 840, 847 
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κινουμένων κατὰ τὸ πρότερον καὶ τὸ ὕστερον, τῶν 

δὲ διαστημάτων. ὃἃ διεξίασιν. εἰς ἄπειρον ὄντων μ 3 ὃ 
μεριστῶν, ὥσπερ ἀξιοῦσιν οὗτοι. εἰ γὰρ φϑαίη 

, ΄ [πὰ Ὰ Ἃ [μι [ν - Α 

πλεϑρῷ μόνον ἡ χελώνη τὸν ἵππον. οἱ τοῦτο μὲν 
ψ ᾿ - . 

εἰς ἄπειρον τέμνοντες ἑκάτερα δὲ κινοῦντες κατὰ τὸ 

πρότερον καὶ τὸ ὕστερον, οὐδέποτε τῷ βραδυτάτῳ 
προσάξουσι τὸ τάχιστον, ἀεί τι διάστημα τοῦ βρα- 

δυτέρου προλαμβάνοντος εἰς ἄπειρα διαστήματα 
΄ Χ 3 Υ νύν, ’ μ᾽ ’ Ο 

μεριζόμενον. τὸ δ΄ ἔκ τινος φιάλης ἢ κύλικος ὕδα- 
2 , Ψ, - 3 ’ “- 3 

τος ἐχχξομένου μηδέποτε πᾶν ἐκχυϑήσεσϑαι πῶς οὐ 

παρὰ τὴν ἔννοιάν ἐστιν. ἢ πῶς οὐχ ἑπόμενον οἷς 
1088 οὗτοι λέγουσι; τὴν γὰρ κατὰ τὸ πρότερον τῶν εἰς 

ἄπειρον μεριστῶν κίνησιν οὐκ ἄν τις νοήδξιξ τὸ 

πᾶν διανύουσαν, ἀλλ᾽ ἀεί τι μεριστὸν ὑπολείπουσα 

ποιήσει πᾶσαν μὲν ἔχχυσιν πᾶσαν δ᾽ ὀλίσϑησιν καὶ 
ΓΕ, ς - " ν - " ᾿ δύσιν ὑγροῦ καὶ φορὰν στερεοῦ καὶ βάρους μεϑει- 

, -- 3 ’ 

μένου πτῶσιν ἀσυντέλεστον. 

44. Παρίημι δὲ πολλὰς ἀτοπίας αὐτῶν τῶν 
παρὰ τὴν ἔννοιαν ἐφαπτόμενος. ὃ τοίνυν περὶ αὐ- 

ξήσεως λόγος ἐστὶ μὲν ἀρχαῖος ἠρώτηται γάρ, ὥς 

φησι Χρύσιππος, ὑπ᾽ ᾿Επιχάρμου" τῶν δ᾽ ἐν ᾿άκα- 
δημείᾳ οἰομένων μὴ πάνυ ῥάδιον μηδ᾽ αὐτόϑεν 

ἕτοιμον εἶναι τὴν ἀπορίαν, πολλὰ κατῃτιᾶσϑαι ὃ ἢ 
Ψ ιν Ἀ ’ 3 4 

κατεβόησαν, ὡς τὰς προλήψεις ἀναιρούντων καὶ 

παρὰ τὰς ἐννοίας ὃ ὃ φυλάττουσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν 

8 φϑαίην: 18ΒῈ 9 Τυπθραβ: μεριζομένου 14 ἀλλὰ 
εἴ τι ΒΕ 160 ῥῦσιν ᾿ᾶθπι 21 Ἐ; ἐν ἀκαδημία; 568 
τη8}}}} ἐξ ᾿Ζκαδημείας ῶ8 ὅ Β 4 Β. κατῃτιάσαντο καὶ 
κατεβόησαν 5υρροῦ φῥτοθαθη1ονυ ΥΥ ῶ4 καὶ παρὰ τὰς 
2 ΄, , 3 ’ 5 ς.9 9 Η Ν 2 ΄ 
ἐννοίας [φιλοσοφούντων, οὐ μόνον οὐδ᾽ αὐτοὶ τὰς ἐννοίας] φυ- 
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αἴσϑησιν προσδιαστρέφουσιν. ὁ μὲν γὰρ λόγος 

ἀπλοτς τ τ τὰ το ΤῊΣ Ἔρετο τς οὗτοι, τὰς 

μὲν ἔν μέρει πάσας οὐσίας δεῖν καὶ φέρεσϑαι. τὰ μὲν 

ἐξ αὑτῶν μεϑιξίσας τὰ δέ ποϑὲν ἐπιόντα προσδεχο- 

μένας" οἷς δὲ πρόσεισι καὶ ἄπεισιν ἀριϑμοῖς ἢ 
πλήϑεσι ταῦτα, μὴ διαμένειν, ἀλλ᾽ ἕτερα γίγνεσθαι 

ταῖς εἰρημέναις προσόδοις, ἐξαλλαγὴν τῆς οὐσίας 

λαμβανούσης" αὐξήσεις δὲ καὶ φϑίσεις οὐ κατὰ δίκην 

ὑπὸ συνηϑείας ἐκνενικῆσϑαι τὰς μεταβολὰς ταύτας 

λέγεσϑαι. γενέσεις καὶ φϑορὰς μᾶλλον αὐτὰς ὀνο- 
μάξεσϑαι προσῆκον, ὅτι τοῦ καϑεστῶτος εἰς ἕτερον 

ἐχβιβάζξουσι" τὸ δ᾽ αὔξεσϑαι καὶ τὸ μειοῦσϑαι πάϑη 

σώματός ἐστιν ὑποχειμένου καὶ διαμένοντος. οὕτω 
δέ πως τούτων λεγομένων καὶ τιϑεμένων, τί ἀξιοῦ- 

σιν οἱ πρόδικοι τῆς ἐναργείας οὗτοι καὶ κανόνες 

τῶν ἐννοιῶν; ἕκαστον ἡμῶν δίδυμον εἶναι καὶ 

διφυᾶ καὶ διττόν᾽᾽ οὐχ ὥσπερ οἵ ποιηταὶ τοὺς Μῆο- 

λιονίδας τοῖς μὲν ἡνωμένους μέρεσι τοῖς δ᾽ ἀπο- 
κρινομένους, ἀλλὰ δύο σώματα ταὐτὸν ἔχοντα χρῶμα, 

ταὐτὸν δὲ σχῆμα, ταὐτὸν δὲ βάρος καὶ τόπον ἢ ἢ 
ὑπὸ μηδενὸς ἀνθρώπων ὁρώμενα πρότερον" ἀλλ᾽ 

λάττουσιν ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσϑησιν οοὐῦ. ἢαδτηθβΒ. ΜΑΊη καὶ 
παρὰ τὰς ἐννοίας [φιλοσοφούντων αὐτοὶ δ᾽ οὐ μόνον οὐδὲ 
τὰς ἐννοίας] φυλάττουσιν ἀλλὰ καὶ τὴν αἴσϑ'. οθἰῦ. Ππᾶ6 

Ἰασαπδθ πούϑηι ᾿ΠΒΘΥΙΪ 
8 τὰ μὲν --- τὰ δέ Ὕ: τὰς μὲν --- τὰς δὲ 4 Ἔ; αὐτῶν 

6 νἱτρυϊατη ροβὺ ταῦτα ΥΘροΒβυΐ, αὖ οδβθῦ: τοὺς δ᾽ ἀριϑμοὺς 
ἢ τὰ πλήϑη, οἷς πρόσεισιν ἢ ἄπεισι ταῦτα, μὴ διαμένειν 

Ἴ προσόδοις) δἀα. καὶ ἀφόδοις Ἡου ΘΟ ἀΘΠῚΒ 10 χαὶ ἢ: 

δὲ καὶ 12 ὙΥ: ἐκβιάξουσι 10 Τιθοπίοιβ; ἐνεργείας 

11 ἔ: διρυῖ 18 τοῖς μὲν [98 5]] 60 η518: οἰόμενοι 320 1 Β 

11 Ἐ. καὶ ταῦτα βυρροῦ ΥὟ. Μαϊίμη τὸν αὐτόν, καὶ ταῦϑ᾽ 

ῬΙαΐατομὶ Μοσγα]α. Ὑ 0]. ΥἹ. 93 
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οὗτοι μόνον εἶδον τὴν σύνϑεσιν ταύτην καὶ διπλόην 
καὶ ἀμφιβολίαν. ὡς δύο ἡμῶν ἕκαστός ἐστιν ὑπο- 

κείμενα. τὸ μὲν οὐσία τὸ δὲ ποιότης" καὶ τὸ μὲν 
ἀεὶ ῥεῖ καὶ φέρεται. μήτ᾽ αὐξόμενον μήτε μειού- 
μενον μήϑ᾽ ὅλως οἷόν ἐστι διαμένον, τὸ δὲ δια- 

μένει καὶ αὐξάνεται καὶ μειοῦται, καὶ πάντα πάσχει 

τἀναντία ϑατέρῳ., συμπεφυκὸς καὶ συνηρμοσμένον 
καὶ συγκεχυμένον καὶ τῆς διαφορᾶς τῇ αἰδσϑήδσει 

μηδαμοῦ παρέχον ἅψασθαι. καίτοι λέγεται μὲν ὃ 

“Πυγκεὺς ἐκεῖνος διὰ πέτρας καὶ διὰ δρυὸς ὁρᾶν᾽ 
ἑώρα δέ τις ἀπὸ σκοπῆς ἕν Σικελίᾳ καϑεζόμενος 

Χ , " - ’ “ [4 

τὰς Καρχηδονίων ἐκ τοῦ λιμένος ναῦς ἐκπλεούσας, 
΄ , ν ᾿ 9 ΄ὔ ῇ ἃ - Χ ΝῚ ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἀπεχούσας δρόμον" οἱ δὲ περὶ 
Καλλικράτη καὶ Μυρμηκίδην λέγονται δημιουργεῖν 

ἅρματα μυίας πτεροῖς καλυπτόμενα καὶ διατορεύειν 

ἐν σησάμῳ γράμμασιν ἔπη τῶν Ὁμήρου" ταύτην δὲ 
3 ς " δ, ῇ κ δὴ 3 Ἃ. "» τὴν ἐν ἡμῖν ἑτερότητα καὶ διαφορὰν οὐδεὶς διεῖλεν 

οὐδὲ διέστησεν" οὐδ᾽ ἡμεῖς ἠσθόμεϑα διττοὶ γεγο- 
’ ᾿ - Χ ΦΟΟΝ ὌΝ, ; - 3 ν ᾿ νότες καὶ τῷ μὲν ἀεὶ ῥέοντες μέρει τῷ δ᾽ ἀπὸ 

γενέσεως ἄχρι τελευτῆς οἵ αὐτοὶ διαμένοντες. ἁπλού- 

στερον δὲ ποιοῦμαι τὸν λόγον" ἐπεὶ τέσσαρά γε 
ποιοῦσιν ὑποκείμενα περὶ ἕκαστον, μᾶλλον δὲ τέσ- 

ΘΟ ΟὟ, λας ΛΟ Κα Ὁ) » Χ ᾿ Ν ΄ εἶ Χ δσαρ᾽ ἕκαστον ἡμῶν" ἀρκεῖ δὲ καὶ τὰ δύο πρὸς τὴν 

ἀτοπίαν, εἴ γε τοῦ μὲν Πενϑέως ἀκούοντες ἐν τῇ 
τραγῳδίᾳ λέγοντος ὡς δύο μὲν ἡλίους ὁρᾷ, διττὰς 

1 μόνον ὃ: μόνοι 8 ποιόν Ζ6]1ογ5: ὅ Β. ΖΕ [0 οἵ. 
Τιοαΐύβοι. 2. Ῥ. 508, ααἱ ἢσο ὑθβυϊτη ΟΠ] Π1ΠῚ ΟΠ. 14 ἕ; μυρ- 
μηκίδη 11 διαφορὰν Ὗ' φορὰν 18 οὐδ᾽ ἢ: οὔτε 
22 Ἔ; τέτταρα ῶῦ υγ. ΒΆΘΟΙ, 916 
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δὲ Θήβας᾽ οὐχ ὁρᾶν αὐτὸν ᾿ἀλλὰ παρορᾶν λέγομεν, 
ἐχτρεπόμενον καὶ παρακινοῦντα τοῖς λογισμοῖς" τού- Ε 

τους δ᾽ οὐ μίαν πόλιν, ἀλλὰ πάντας ἀνθρώπους καὶ 

ξῷα καὶ δένδρα πάντα καὶ σχεύη καὶ ὄργανα καὶ 
5 ἱμάτια διττὰ καὶ διφυᾶ τιϑεμένους οὐ χαίρειν ἐῶμεν, 

ὡς παρανοεῖν ἡμᾶς μᾶλλον ἢ νοεῖν ἀναγκάξζοντας; 

ἐνταῦϑα μὲν οὖν ἴσως αὐτοῖς συγγνωστέον πλάτ- 

τουσιν ἑτέρας φύσεις ὑποκειμένων" ἄλλη γὰρ οὐδε- 1084 

μία φαίνεται μηχανὴ φιλοτιμουμένοις σῶσαι καὶ 
10 διαφυλάξαι τὰς αὐξήσεις. 

4. Ἐν δὲ τῇ ψυχῇ τί παϑόντες ἢ τίνας πάλιν 

ἄλλας ὑποϑέσεις κοσμοῦντες ἐνδημιουργοῦσι σωμά- 

τῶν διαφορὰς καὶ ἰδέας ὀλίγου δέω εἰπεῖν ἀπείρους 
τὸ πλῆϑος, οὐκ ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι τὰς 

τι κοινὰς χαὶ συνήϑεις ἐξοικίζοντες ἐννοίας, μᾶλλον δ᾽ 

ὅλως ἀναιροῦντες καὶ διαφϑείροντες, ἑτέρας ἐπεισ- 

ἄγουσιν ἀλλοχότους καὶ ξένας. ἄτοπον γὰρ εὖ 
μάλα τὰς ἀρετὰς χαὶ τὰς κακίας, πρὸς δὲ ταύταις 

τὰς τέχνας καὶ τὰς μνήμας πάσας, ἔτι δὲ φαντασίας "Ὁ 

90 καὺ πάϑη καὶ δρμὰς καὶ συγκαταϑέσεις σώματα 
ποιουμένους ἐν μηδενὶ φάναι κεῖσϑαι μηδ᾽ ὑπάρχειν 
τόπον τούτοις, ἕνα δὲ τὸν ἐν τῇ καρδία πόρον 

στιγμιαῖον ἀπολιπεῖν, ὅπου τὸ ἡγεμονικὸν συστέλ. 
λουσι τῆς ψυχῆς, ὑπὸ τοσούτων σωμάτων κατεχό- 

5 μένον, ὅσων τοὺς πάνυ δοκοῦντας ἀφορίξειν καὶ 

ἀποχρίνειν ἕτερον ἑτέρου πολὺ πλῆϑος διαπέφευγε. 

ὃ": διφυῆ 1 συγγνωστέον ὟΝ : σὐγγνωστὰ Β. σύγγνωστα Τὺ 
19 τὰς μνήμας] τὰς ἐπιστήμας ἸΚπιοβίθηι8., ΠπργΟ αν Πὐ πη Ὲ8 
601]. ». 1085 21 φᾶναι ΒᾺ 22 δὲ Χ 26 ὕσων ὟΥ : ὅσον 

ῶ" Ἐ Ὡἰ 
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τὸ δὲ μὴ μόνον σώματα ταῦτα ποιεῖν. ἀλλὰ καὶ 
ξῷα λογικὰ καὶ ζῴων τοσούτων σμῆνος οὐ φίλιον 

5 7 Ὡ, 3 3 “ 5 ᾽ , 

οὐδ᾽ ἥμερον, ἀλλ᾽ ὄχλον ἀντιστάτην κακίαις καὶ 

πολέμιον νοῦν ἔχοντας, ἀποφαίνειν ἕκαστον ἡμῶν 

παράδεισον ἢ μάνδραν ἢ δούρειον ἵππον (ἢ τί ἄν 

τις ὃ πλάττουσιν οὗτοι διανοηϑείη καὶ προσαγορεύ- 

σειεν :) ὑπερβολή τίς ἐστιν ὀλιγωρίας καὶ παρανομίας 
Ε] Ἁ 2 ἧ Α Ἁ ΄ δ 7 3 εἰς τὴν ἐνάργειαν καὶ τὴν συνήϑειαν. οἵ δ᾽ οὐ 

μόνον τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς κακίας ξῷα εἶναι λέγου- 

σιν οὐδὲ τὰ πάϑη μόνον ὀργὰς καὶ φϑόνους καὶ 

λύπας καὶ ἐπιχαιρεκακίας, οὐδὲ καταλήψεις καὶ φαν- 

τασίας καὶ ἀγνοίας οὐδὲ τὰς τέχνας ζῷα, τὴν σκυ- 

τοτομικὴν τὴν χαλκοτυπικήν᾽ ἀλλὰ πρὸς τούτοις ἔτι 

καὶ τὰς ἐνεργείας σώματα καὶ ξῷα ποιοῦσι, τὸν 

περίπατον ζῶον τὴν ὄρχησιν τὴν ὑπόδεσιν τὴν 

προσαγόρευσιν τὴν λοιδορίαν ἕπεται δὲ τούτοις καὶ 
΄ -" 5 ᾿ ΚΣ ΕΑ ᾽ ᾿ - ᾿ 

γέλωτα ζῷον εἶναι καὶ κλαυϑμόν" εἰ δὲ ταῦτα, καὶ 

βῆχα καὶ πταρμὸν καὶ στεναγμὸν πτύσιν τε πάντως 

καὶ ἀπόμυξιν καὶ τὰ λοιπά; ἔνδηλα γάρ ἔστι. καὶ 

ἀὴ δυσχεραινέτωσαν ἐπὶ ταῦτ᾽ ἀγόμενοι τῷ κατὰ 
Ὁ μικρὸν λόγῳ, Χρυσίππου μνημονεύοντες ἕν τῷ 

πρώτῳ τῶν Φυσικῶν Ζητημάτων οὕτω προσάγον- 

τος οὐχ ἡ μὲν νὺξ σῶμ᾽ ἐστίν, ἡ δ᾽ ἑσπέρα καὶ 

2 τηϑ]ῖτη τοσοῦτον 8 ὄχλον ἀντιστάτην καὶ βιατὰς 
πολέμιον νοῦν ἔχοντας, αὖ 5Ιηῦ Ῥοθύδθ γουθῶ Μααν! ρΊαβ. 
ον. ὄχλον ἀντιστ. καὶ βίαιον καὶ πολέμιον νοῦν ἔχοντα 
καὶ ἀποφ. ὅ ἢ; δούριον 10. ἢ τί ἄν τις -- προσα- 
γορεύσειεν] Ἰπ θυ το ᾿ [ΠΟ ΠΘῚα Ῥαγθηβ ὑπ οἴθοι ; δαὺ ογαῦ 
γ ΒΟΥ μά πτη ὅ τὸ ρο τύ 8 ΥὟΥ᾽): ἐνέργειαν 11 οὐδὲ τὰς 
18 ὑπόδεσυν ἸοΘρΊ586 νἱ. Ατηγούυϑ: ὑπόϑεσιν 22 προάγοντος 
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ὁ ὄρϑρος καὶ τὸ μέσον τῆς νυχτὸς σώματ᾽ οὐκ 
ἔστιν" οὐδ᾽ ἡ μὲν ἡμέρα σῶμ᾽ ἐστὶν οὐχὶ δὲ καὶ ἡ 
νουμηνία σῶμα καὶ ἡ δεκάτη καὶ πεντεκαιδεκάτη 
καὶ ἡ τριακὰς καὶ ὃ μὴν σῶμ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ ϑέρος 
καὶ τὸ φϑινόπωρον καὶ ὃ ἐνιαυτός." 

40. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν παρὰ τὰς κοινὰς βιάζονται 

προλήψεις" ἐκεῖνα δ᾽ ἤδη καὶ παρὰ τὰς ἰδίας, τὸ 

ϑερμότατον περιψύξει καὶ πυκνώσει τὸ λεπτομερέ- 
σὅτατον γεννῶντες. ἡ γὰρ ψυχὴ ϑερμότατόν ἐστι 

δήπου καὶ λεπτομερέστατον᾽ ποιοῦσι δ᾽ αὐτὴν τῇ 
περιψύξει καὶ πυκνώσει τοῦ σώματος, οἷον στομώσει 

τὸ πνεῦμα μεταβάλλοντος, ἐκ φυτικοῦ ψυχικὸν γε- 

νόμενον. γεγονέναι δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἔμψυχον λέ- 

γουσι. τοῦ ὑγροῦ μεταβάλλοντος εἰς πῦρ νοερόν. 

ὥρα καὶ τὸν ἥλιον διανοεῖσθαι περιψύξει γεννώ- 

μενον. ὃ μὲν οὖν “Ξενοφάνης, διηγουμένου τινὸς 
ἐγχέλεις ἑωρακέναι ἐν ὕδατι ϑερμῷ ξώσας, “οὐκοῦν᾽ 
εἶπεν “ἐν ψυχρῷ αὐτὰς ἑἕψήσομεν. τούτοις δ᾽ 
ἕποιτ᾽ ἄν. εἰ περιψύξει τὰ ϑερμότατα γεννῶσι καὶ 

πυχνώσει τὰ χουφότατα, ϑερμότητι πάλιν αὖ τὰ 
ψυχρὰ καὶ συγχύσει τὰ πυκνὰ καὶ διακρίσει τὰ βαρέα 

γεννᾶν, ἀλογίας τινὸς φυλάττουσιν ἀναλογίαν. 
41. Καὶ ὁ" ἐννοίας δ᾽ οὐσίαν αὐτῆς καὶ γένεσιν 

οὐ παρὰ τὰς ἐννοίας ὑποτίϑενται; φαντασία γάρ τις 

ἡ ἔννοιά ἐστι, φαντασία δὲ τύπωσις ἐν ψυχῇ" ψυχῇ 
δὲ φύσις ἀναϑυμίασις. ἣν τυπωϑῆναι μὲν ἐργῶδες 

19 τοῦ πνεύματος -- ψυχικοῦ γενομένου Ἰἰαδηηι8 
21 συγχύσει) διαχύσει Καὶ νγαδεοτΒ 38 ὁ Β Τ}}. ϑερμότητα 
βαρ] Τασπθῦυβ, ΜΆ] κοινῆς οατὴ ΑἸηγούο 32ῦ ψυχῆς δὲν 

" 
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διὰ μανότητα, δεξαμένην δὲ τηθῆθιι τύπωσιν ἀδύ- 

108ὅ νατον. ἥ τε γὰρ τροφὴ καὶ ἡ γένεσις αὐτῆς ἐξ 

ὑγρῶν οὖσα συνεχῆ τὴν ἐπιφορὰν ἔχει καὶ τὴν 

ἀνάλωσιν᾽ ἥ τε πρὸς τὸν ἀέρα τῆς ἀναπνοῆς ἐπι- 
, ᾿ 9. κα »" Ἁ 3 ΄ 3 

μιξία καινὴν ἀεὶ ποιεῖ τὴν ἀναϑυμίασιν., ἐξιστα- 5 
, » , 6 ᾿ - ῇ 3 , 

μένην καὶ τρεπομένην ὑπὸ τοῦ ϑύραϑεν ἐμβάλλοντος 

ὀχετοῦ καὶ πάλιν ἐξιόντος. ῥδεῦμα γὰρ ἄν τις ὕδα- 

τος φερομένου μᾶλλον διανοηϑείη σχήματα καὶ τύ- 

πους καὶ εἴδη διαφυλάττον, ἢ πνεῦμα φερόμενον ἐν 
» 2 » Ά 6 ΄ ΘΟΨ.Ρ, ᾿] “ ᾽ τοῖς ἀτμοῖς καὶ ὑγρότησιν, ἑτέρῳ δ᾽ ἔξωϑεν ἐνδὲε- τὸ 
-» τ 3 - ἘΜ ΄ ΄ ΄ 

λεχῶς οἷον ἀργῷ καὶ ἀλλοτρίῳ πνεύματι κιρνάμενον. 

ἀλλ᾽ οὕτω παρακούοντες ἑαυτῶν. ὥστε τὰς ἐννοίας 

Β ἀποχειμένας τινὰς ὁδριξόμενοι νοήσεις, μνήμας δὲ 

μονέίμους καὶ σχετικὰς τυπώσεις, τὰς δ᾽ ἐπιστήμας 

καὶ παντάπασι πηγνύντες ὡς τὸ ἀμετάπτωτον καὶ 15 
βέβαιον ἐχούσας. εἶτα τούτοις ὑποτέϑεσϑαι βάσιν 
καὶ ἕδραν οὐσίας ὀλισϑηρᾶς καὶ σχκεδαστῆς καὶ φε- 

ρομένης ἀεὶ καὶ ῥεούσης. 
48. Στοιχείου γε μὴν καὶ ἀρχῆς ἔννοια κοινὴ 

πᾶσιν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνθρώποις ἐμπέφυκεν. ὡς 50 
ς -» Δ ον 2 " 3 ΄ Ξ 8 Ν ἁπλοῦν χαὶ ἄκρατον εἶναι καὶ ἀσύνθετον" οὐ γὰρ 

στοιχεῖον οὐδ᾽ ἀρχὴ τὸ μεμιγμένον ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 

μέμικται. καὶ μὴν οὗτοι τὸν ϑεὸν ἀρχὴν ὄντα σῶμα 
᾿ τω - ᾿ ᾽ νοερὸν καὶ νοῦν ἐν ὕλῃ ποιοῦντες οὐ καϑαρὸν οὐδ 

ἁπλοῦν οὐδ᾽ ἀσύνθετον ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρου καὶ δι᾽ 95 
Ο ἑτέρου ἀποφαίνουσιν" ἡ δ᾽ ὕλη καϑ' αὑτὴν ἄλογος 

11 ἀργῷ) νεουργῷ ΝΥ 12 παραχούουσι Ὗ. Μαϊῖτα 
παραχούοντες εἶσι νἱὰ. ϑ' γτα Ὁ 0]. 2 ἀλλὰ σύνϑετον ἐξ 
ἑτέρου Ὗ 
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οὖσα καὶ ἄποιος τὸ ἁπλοῦν ἔχει καὶ τὸ ἀρχοειδές. 

ὁ ϑεὸς δέ, εἴπερ οὐκ ἔστιν ἀσώματος οὐδ᾽ ἄυλοο, 

ὡς ἀρχῆς μετέσχηκε τῆς ὕλης. εἰ μὲν γὰρ ἕν καὶ 
ταὐτὸν ἡ ὕλη καὶ ὃ λόγος, οὐκ εὖ τὴν ὕλην ἄλογον 

5 ἀποδεδώκασιν" εἰ δ᾽ ἕτερα, καὶ ἀμφοτέρων ταμίας 

ἄν τις ὁ ϑεὸς εἴη καὶ οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ σύνϑετον 

πρᾶγμα τῷ νοερῷ τὸ σωματικὸν ἐκ τῆς ὕλης προσ- 

ειληφώς. 

49. Τά γε μὴν τέσσαρα σώματα, γῆν καὶ ὕδωρ 

10 ἀέρα τὲ καὶ πῦρ, πρῶτα στοιχεῖα προσαγορεύοντες, 
οὐκ οἵδ᾽ ὅπως τὰ μὲν ἁπλᾶ καὶ καϑαρὰ τὰ δὲ σύν- 
ϑετα καὶ μεμιγμένα ποιοῦσι. γῆν μὲν γὰρ εἰς ἀεὶ 

καὶ ὕδωρ οὔϑ᾽ ἑαυτὰ συνέχειν οὔϑ᾽ ἕτερα, πνευ- Ὁ 
ματικῆς δὲ μετοχῇ καὶ πυρώδους δυνάμεως τὴν 

:8ὸ ἑνότητα διαφυλάττειν. ἀέρα δὲ καὶ πῦρ αὑτῶν τ᾽ 
εἶναι δι’ εὐτονίαν ἐκτατικά, καὶ τοῖς δυσὶν ἐκείνοις 

ἐγκεκραμένα τόνον παρέχειν καὶ τὸ μόνιμον καὶ 

οὐσιῶδες. πῶς οὖν ἔτι γῆ στοιχεῖον ἢ ὕδωρ. εἰ 
μήϑ᾽ ἁπλοῦν μήτε πρῶτον μήϑ'᾽ αὑτῷ διαρκές, ἀλλ᾽ 

90 ἐνδεὲς ἔξωϑεν εἰς ἀεὶ τοῦ συνέχοντος ἐν τῷ εἶναι 
καὶ σῴξοντος; οὐδὲ γὰρ οὐσίας αὐτῶν ἐπίνοιαν 
ἀπολελοίπασιν, ἀλλὰ πολλὴν ἔχει ταραχὴν καὶ ἀσά- 
φειαν οὕτως ὁ λόγος λεγόμενος τῆς γῆς ἘΠῚ γινὺς 

καϑ' ἑἕξαυτήν. εἶτα πῶς οὖσα γῆ καϑ'’ ἑαυτὴν ἀέρος Τὰ 

δ καὶ) 461. 12 εἰς ἀεὶ ἢ: ἴσασι 18 “: οὔτε αὑτὰ 
14 ΑἸτηγοῦ! σϑιβῖο: μετοχῆς 18. ἔτι) ἔστι 20 εἰσαεὶ ΒΒ’ 
28 198 11 Ὁ. οὗτος ὃ λεγ. τῆς γῆς λόγος ὡς οὔσης τινὸς 
καϑ' ἑαυτὴν Υ. λεγομένης τῆς γῆς ὥς τινος καϑ' ἑαυτήν 
Μδαν!ρΊαΒ. οὗτος ὁ λόγος ὡς τῆς γῆς οὐσίας οὔσης τινὸς 
καϑ'' ἕ. Τύαβιμ 8 24. οὖσα] οὐσία οὖσα Ἰλαβηηι8 
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δεῖται συνιστάντος αὐτὴν καὶ συνέχοντος; ἀλλ᾽ 

οὐκ ἔστι γῆ καϑ᾽ ἑαυτὴν οὐδ᾽ ὕδωρ᾽ ἀλλὰ τὴν ὕλην 
ὁ ἀὴρ ὧδε μὲν συναγαγὼν καὶ πυχνώσας γῆν 
ἐποίησεν, ὧδε δὲ πάλιν διαλυϑεῖσαν καὶ μαλαχϑεῖ- 

σαν ὕδωρ. οὐδέτερον οὖν τούτων στοιχεῖον, οἷς δ 

ἕτερον ἀμφοτέροις οὐσίαν καὶ γένεσιν παρέσχηκεν. 
δ0. Ἔτι τὴν μὲν οὐσίαν καὶ τὴν ὕλην ὑφεστάναι 

ταῖς ποιότησι λέγουσι. ὡς σχεδὸν οὕτω τὸν ὅρον 

ἀποδιδόναι" τὰς δὲ ποιότητας αὖ πάλιν οὐσίας καὶ 

σώματα ποιοῦσι. ταῦτα δὲ πολλὴν ἔχει ταραχήν. τὸ 

εἰ μὲν γὰρ ἰδίαν οὐσίαν αἵ ποιότητες ἔχουσι καϑ' 

ἣν σώματα λέγονται καί εἰσιν. οὐχ ἑτέρας οὐσίας 

᾿ 

δέονται" τὴν γὰρ αὑτῶν ἔχουσιν. εἰ δὲ τοῦτο μόνον 

αὐταῖς ὑφέστηχε τὸ χοινόν, ὕπερ οὐσίαν οὗτοι καὶ 

ὕλην χαλοῦσι. δῆλον ὅτι σώματος μετέχουσι" σώ- τὸ 
. 2» ον Ὁ ᾿ Ξ.Ἐ ΡΟ, ΩΝ Η ΄ ματα γὰρ οὔκ εἰσι" τὸ δ᾽ ὑφεστὼς καὶ δεχόμενον 

διαφέρειν ἀνάγκη τῶν ἃ δέχεται καὶ οἷς ὑφέστηκεν. 

τοϑο οἵ δὲ τὸ ἥμισυ βλέπουσι" τὴν γὰρ ὕλην ἄποιον 
3 ῇ Ἀ ᾿ ΄ 9 ΄ , 

ὀνομάζουσι. τὰς δὲ ποιότητας οὐκξτι βούλονται κα- 

λεῖν ἀύλους. καίτοι πῶς οἷόν τε σῶμα ποιότητος 90 

ἄνευ ποιῆσαι. ποιότητα σώματος ἄνευ μὴ νοοῦντας: 

ὁ γὰρ συμπλέκων σῶμα πάσῃ ποιότητι λόγος οὐδε- 

νὸς ἐᾷ μὴ σύν τινι ποιότητι σώματος ἅψασϑαι τὴν 
[4 μ᾿} ’ Ἁ Ἁ 9 , - διάνοιαν. ἢ τοίνυν πρὸς τὸ ἀσώματον τῆς ποιό- 

τητος μαχόμενος μάχεσϑαι καὶ πρὸς τὸ ἄποιον τῆς 536 
τ, " “᾿ , Ἷ 9 ΄ ) 
ὕλης ἔοικεν. ἢ ϑατερου ϑάτερον ἀἁποκρίνων καὶ 

4 δὲ πάλιν Ὗ: πάλιν δὲ 8 ὡς ἧ: καὶ, αὰο το]οῦο 
τπἰθοίο ἀποδιδόασι οοτΥν. ΥΥ 1ὅ σώματα δ᾽ ἄρ᾽ (τ6] δὲ) 
- τὸ γὰρ ὑφεστὼς ὟΥ 



9Ὲ: ΟΟΜΜΌΝΙΒΌΒ ΝΟΤΊΤΊΗΒ. 9501 

ἀμφότερα χωρίζειν ἀλλήλων. ὃν δέ τινὲς αὐτῶν 

προβάλλονται λόγον, ὡς ἄποιον τὴν οὐσίαν ὀνομά- 

ἕοντες, οὐχ ὅτι πάσης ἐστέρηται ποιότητος ἀλλ᾽ ὅτι 
πάσας ἔχει τὰς ποιότητας. μάλιστα παρὰ τὴν ἔν- 

δνοιάν ἐστιν. οὐδεὶς γὰρ ἄποιον νοεῖ τὸ μηδεμιᾶς 

ποιότητος ἄμοιρον οὐδ᾽ ἀπαϑὲς τὸ πάντα πάσχειν 
ἀεὶ πεφυκὸς οὐδ᾽ ἀκίνητον τὸ πάντῃ κινητόν. ἐκεῖνο 

δ᾽ οὐ λέλυται. κἂν ἀεὶ μετὰ ποιότητος ἡ ὕλη νοῆ- 
ται, τὸ ἑτέραν αὐτὴν νοεῖσϑαι καὶ διαφέρουσαν τῆς 

τὸ ποιότητος. 

1 χωρίζειν ὃ αὐ ἃ0 ἔοικεν ροπάθαῦ: χωρέζει 



ΟΤῚ ΟΥ̓Δ’ ἩΔΕΩΣ ΖΗῊΝ ἘΣΤΙΝ ΚΑΤ᾽ 

ΒΠΙΚΟΥ͂ΡΟΝ. 

ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. ΖΕΥΞΊΠΠΟΣ. ΘΕΩ͂Ν. ἈΡΙΣΤΌΔΗΜΟΣ. 

1. Κωλώτης ὁ Ἐπικούρου συνήϑης βιβλίον ἐξέ- 

δωχὲν ἐπιγράψας Ὅτι κατὰ τὰ τῶν ἄλλων φιλοσό- 

φῶν δόγματα οὐδὲ ζῆν ἔστιν. ὅσα τοίνυν ἡμῖν 
ἐπῆλθεν εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ τῶν φιλοσόφων, 
ἐγράφη πρότερον. ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς σχολῆς διαλυ- 
ϑείσης ἐγένοντο λόγοι πλείονες ἐν τῷ περιπάτῳ 

πρὺς τὴν αἵρεσιν, ἔδοξέ μοι καὶ τούτους ἀναλαβεῖν. 

εἰ καὶ δι’ ἄλλο μηδὲν ἀλλ᾽ ἐνδείξεως ἕνεκα τοῖς 

εὐθύνουσιν ἑτέρους. ὅτι δεῖ τοὺς λόγους ἕκαστον 

ὧν ἐλέγχει καὶ τὰ γράμματα μὴ παρέργως διελϑεῖν͵ 

μηδὲ φωνὰς ἀλλαχόϑεν ἄλλας ἀποσπῶντα καὶ ῥήμα- 

σιν ἄνευ πραγμάτων ἐπιτιϑέμενον παρακρούεσϑαι 
τοὺς ἀπείρους. 

1 ΟΥ̓Δ ἩΔΈΩΣ: οὐδέως (Ρ4}.) 8 ΠΡΟΣΩΠΑ -ο- 
ΑΡΙΣΤΟΖΦΉΜΟΣ ἀοδαμὺ ἴῃ 110115, δα, ὙΥ 10 λόγοι Μ 
1 ἐνδείξεως γε ἢ 18 ΒΟ ν 10 πραγμάτων] 
γραμμάτων γῶν. Ἰϑούιο γ᾽", 568 οἵ. Ῥ. 1108 ἃ: φωνάς τινας 
ἐρήμους πραγμάτων 1. 6. ῥήματά τινα ἄνευ πραγμάτων 
10. Χ: ἀἁποκρούεσϑαι 

- 0 
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2. Προελθόντων γὰρ ἡμῶν εἰς τὸ γυμνάσιον 

ὥσπερ εἰώϑειμεν ἐκ τῆς διατριβῆς, Ζεύξιππος “ἐμοὶ 

μέν ἔφη δοκεῖ πολὺ τῆς προσηκούσης ὃ λόγος εἰ- Εὶ 

ρῆσϑαι παρρησίας μαλακώτερον᾽ ἀπίασι δ᾽ ἡμῖν 

ἐγκαλοῦντες οἱ περὶ ᾿Ηρακλείδην. τοῦ ᾿Επικούρου 

καὶ τοῦ Μητροδώρου, ἡμῖν μηδὲν αἰτίων ὄντων, 

ϑρασύτερον χαϑαψαμένοις. καὶ ὁ Θέων "εἶτ᾽ οὐκ 
ἔλεγες᾽ εἶπεν “ὅτι τοῖς ἐκείνων ὁ Κωλώτης παρα- 

βαλλόμενος εὐφημότατος ἀνδρῶν φαίνεται; τὰ γὰρ 

το ἐν ἀνθρώποις αἴσχιστα δήματα, βωμολοχίας. ληκυ- 

ϑισμούς, ἀλαζονείας, ἑταιρήσεις, ἀνδροφονίας, βαρυ- 

ϑι 

στόνους, πολυφϑόρους, βαρυεγκεφάλους συναγαγόν- 

τες ᾿Δριστοτέλους καὶ Σωκράτους καὶ Πυϑαγόρου 
καὶ Πρωταγόρου καὶ Θεοφράστου καὶ Ηρακχλείδου Ἐ 

καὶ ᾿Ιππάρχου (καὶ τίνος γὰρ οὐχὶ τῶν ἐπιφανῶν) 

κατεσκέδασαν᾽ ὥστ᾽. εἰ καὶ τἄλλα πάντα σοφῶς εἶχεν 
αὐτοῖς. διὰ τὰς βλασφημίας ταύτας καὶ κατηγορίας 

πορρωτάτω σοφίας ἂν εἴργεσθαι" ᾿φϑόνος γὰρ ἐἔξὼ 

ϑείου χοροῦ᾽ καὶ ξηλοτυπία δι’ ἀσϑένειαν ἀποχρύψαι 

90 μὴ δυναμένη τὸ ἀλγοῦν. ὑπολαβὼν οὖν ᾿“ριστόδημος 
“Ἡρακλείδης μὲν οὖν᾽ ἔφη ἱγραμματικὸς ὥν, ἀντὶ τῆς 

ποιητικῆς τύρβης, ὡς ἐχεῖνοι λέγουσι, καὶ τῶν Ὁμήρου 1087 

μωρολογημάτων ἀποτίνει ταύτας ᾿Επικούρῳ χάριτας, 
ψὍ ἢ ὅτι Μητρόδωρος ἐν γράμμασι τοσούτοις τῷ 

μ᾿ οι 

θ ἡμῖν ἢ: ἡμῶν 8 τοῖς ἐκείνων ὁ Κωλώτης κέ] νἱᾷ, 
Ερίσατθα Ρ. 115, 20 18 φϑόνος --- χοροῦ] ὁχ Ρ]αί. Ῥηδοῦτ, 

ρ. 418 21 Ἡρακλείδης] νἱὰ. Ἰὺρίουν, », 111,31. ἸΡ, μὲν ᾿ὶ 

. 94 ἢ ὅτι --- λελοιδόρηκεν}) (6]. ἢ 10. ἢ ὅτι] ἢ ἀγνοεῖ 

ὅτι Υ. ϑοᾶ [οτῦ. τηΐουτοραῦαν 10. τῷ πη ρ τ 8 
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5 - ΄ 3 3 2 ’, Ἂ 2 »ν 

ποιητῇ λελοιδόρηκεν. ἀλλ᾽ ἐκείνους μὲν ἐῶμεν, ὦ 

Ζεύξιππε' τὸ δ᾽ ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων ῥηϑὲν πρὸς 
τοὺς ἄνδρας. ὡς οὐκ ἔστι ζῆν κατ᾽ αὐτούς, τί οὐ 

μᾶλλον, ἐπεὶ κέκμηκεν οὗτος, αὐτοὶ δι’ ἑαυτῶν 
, ὧ }] ; φᾷ 9 Ἁ αὶ 

περαίνομεν ἅμα καὶ Θεωνα παραλαβόντες: καὶ ὁ 

Θέων πρὸς αὐτόν “ἀλλ᾽ οὗτος μέν᾽ ἔφη “ὁ ἄϑλοο᾽ 
δ [ 6.59 ’ 9 Ἀ ς - ἑτέροις ᾿ἐκτετέλεσται᾽ πρὸ ἡμῶν. 

“νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον." 

εἰ δοχεῖ, ϑέμενοι τοιαύτῃ τινὶ δίκῃ μετίωμεν ὑπὲρ 

τῶν φιλοσόφων τοὺς ἄνδρας" ἀποδεῖξαι γάρ, ἄνπερ 

ἢ δυνατόν. ἐπιχειρήσωμεν, ὅτι μηδὲ ζῆν ἡδέως ἔστιν 
κατ᾽ αὐτούς. 'παπαί᾽ εἶπον ἔγωγε γελάσας “εἰς τὴν 

γαστέρα τοῖς ἀνδράσιν ἔοικας ἐναλεῖσϑαι, καὶ τὴν 

περὶ τῶν χρεῶν ἐπάξειν, ἀφαιρούμενος ἡδονὴν ἀν- 
ϑρώπων βοώντων 

“οὐ γὰρ πυγμάχοι εἰμὲν ἀμύμονες᾽ 

οὐδὲ ῥήτορες οὐδὲ προστάται δήμων οὐδ᾽ ἄρχοντεο. 

“ἀεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη 

καὶ πᾶσα διὰ σαρκὸς ἐπιτερπὴς κίνησις ἐφ᾽ ἡδονήν 
τινα καὶ χαρὰν ψυχῆς ἀναπεμπομένη. δοκεῖς οὖν 

μον μὴ τὸ ἔαρ ἐξαιρεῖν ὥς φασιν, ἀλλὰ τὸ ζῆν 
ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἄνδρας, εἰ τὸ ζῆν ἡδέως μὴ ἀπο- 

8 ζῆν] δαᾶ, καλῶς Μϑεάν!σ!αβ 6. 7 οἵ. Ἡδπη. δ᾽ Ὁ 
18 τὴν περὶ τῶν κρεῶν] Υἱᾶ. Ε)ρίοαΥ. ». 278, 258. Τιουΐδοϊι. 2 
Ῥ. 086. 1)6 ῬΙΟΥΘΙΌΙΟ τηπ]ῦα οὐ ΒΟΥΡ051 οὖ βουϊθαπὶ 8110] 
10 Πομ. ϑ' 240 18 14. 10. 248 20 ΗΕ: ἀναπεμπομένης 
υἱὰ, Ἐριουτ. Ὁ. 821, 26. 286, 8 21 ἐξαιρεῖν ἢ: ἐξαίρειν 
οἵ. Ἡοτοᾶ. 7, 102. Αγϊϑίοίθὶ. Ἀμοὺ. 1, 7. Ἑρίουγ, Ρ. 211,18 
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λείψεις αὐτοῖς. “τί οὖν᾽ εἶπεν ὁ Θέων “εἰ δοκι- 

μάξειρ τὸν λόγον, αὐτὸς οὐ χρῇ παρόντι: ᾿χρήσο- 
μαι εἶπον “ἀκροώμενος χαὶ ἀποκρινόμενος. ἂν 
δέησϑε" τὴν δ᾽ ἡγεμονίαν ὑμῖν παραδίδωμι". μικρὰ 
δὴ προφασισαμένου τοῦ Θέωνος, ᾿Ζ4ριστόδημος “ὡς 
σύντομον᾽ ἔφη καὶ λείαν ἔχων ὁδὸν ἀπετάφρευσας 
ἡμῖν πρὸς τὸν λόγον, οὐκ ἐάσας περὶ τοῦ καλοῦ 

πρότερον εὐθύνας ὑποσχεῖν τὴν αἵρεσιν. ἀνϑρώ- 

πους γάρ, ἡδονὴν ὑποτιϑεμένους τέλος, οὐκ ἔστιν 

ἐξελάσαι τοῦ ἡδέως ξῆν ῥάδιον᾽ τοῦ δὲ καλῶς ἐκ- 
πεσόντες ὅμα καὶ τοῦ ἡδέως συνεξέπιπτον᾽ ἐπεὶ τὸ 

ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ καλῶς ἀνύπαρχτόν ἐστιν, ὡς 

αὐτοὶ λέγουσι." 
8. Καὶ ὃ Θέων “ἀλλὰ τοῦτο μέν᾽ εἶπεν “ἂν 

δόξῃ, τοῦ λόγου προϊόντος ἀναϑησόμεϑα" νῦν δὲ 

χρησόμεϑα τοῖς διδομένοις ὑπ αὐτῶν. οἴονται δὲ 

περὶ γαστέρα τἀγαϑὸν εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους πόρους 

τῆς σαρκὺς ἅπαντας, δι᾿ ὧν ἡδονὴ καὶ μὴ ἀλγηδὼν 

ἐπεισέρχεται᾽ καὶ πάντα τὰ καλὰ καὶ σοφὰ ἐξευρή- 

ματα τῆς περὶ γαστέρα ἡδονῆς ἕνεκα γεγονέναι καὶ 

τῆς ὑπὲρ ταύτης ἐλπίδος ἀγαϑῆς, ὡς ὃ σοφὺς εἴρηκε 

“Μητρόδωρος. αὐτόϑεν μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε, φαίνονται 

γλίσχρον τι καὶ σαπρὺν καὶ οὐ βέβαιον αἴτιον τά- 

γαϑοῦ λαμβάνοντες, ἀλλὰ τοῖς πόροις τούτοις, δι᾿ 

ὧν ἡδονὰς ἐπεισάγονται, καὶ πρὸς ἀλγηδόνας ὁμοίως 

11 ἅμα] ἅμ᾽ ἂν ἰρ. συνεξέπιπτον ἂν Ἡου ογ ΘΒ 

18 μὴ ἀλγηδὼν] οἵ, Ερίοατ, ». 866,12. 38 σαπρὸν] σαϑρὸν 

ῬοΘμπθσιβ γθούθ αὖ υἱά, 10. Ἐ; τοῦ ἀγαθοῦ 
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Ἑ χατατετρημένον. μᾶλλον δ᾽ ἡδονὴν μὲν ὀλίγοις 

ἀλγηδόνα δὲ πᾶσι τοῖς μορίοις δεχόμενον. πᾶσα 

γὰρ ἡδονὴ περὶ ὁ“ ἄρϑρα καὶ νεῦρα καὶ πόδας καὶ 
» Ὁ 3 , ν Ἀ Ὡ ν , 

χεῖρας, οἷς ἐνοικίζεται τὰ δεινὰ πάϑη καὶ σχέτλια, 

ποδαγρικὰ καὶ ῥευματικὰ καὶ φαγεδαινικὰ καὶ δια- 

βοώσεις χαὶ ἀποσήψειο" ὀσμῶν δὲ καὶ χυμῶν τὰ 

ἥδιστα προσαγαγὼν τῷ σώματι μικρὸν εὑρήδεις 

χωρίον ἐν αὐτῷ παντάπασι τὸ κινούμενον λείως καὶ 

προσηνῶς, τὰ δ᾽ ἄλλα πολλάχις δυσχεραίνει καὶ 
Ρ ΓΎΝΕ ᾿ Χ Ν , Ν , κ 
ἀγανακτεῖ πυρὶ δὲ χαὶ σιδήρῳ καὶ δήγματι καὶ 

ὑστριχίσιν οὐδὲν ἀπαϑὲς οὐδ᾽ ἀναίσϑητον ἀλγηδό- 
νος. ἀλλὰ καὶ καῦμα καὶ ῥῖγος εἰς ἅπαντα κατα- 

δύεται καὶ πυρετός" αἵ δ᾽ ῳ ἡδοναὶ καϑάπερ αὖραι 
πρὸς ἑτέραις ἕτεραι τοῦ σώματος ἄκραις ἐπιγελῶσαι 

διαχέονται. καὶ ὃ χρόνος ὃ μὲν τούτων οὐ πολὺς 

ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ διάττοντες ἔξαψιν ἅμα καὶ σβέσιν 
2 - Ν ΄ 2 Ἔξ ᾿ - ΄ ΄ὔ 
ἐν τῇ σαρκὶ λαμβάνουσιν" εὶς δὲ τοῦ πόνου μάρτυς 

ὁ “Αἰσχύλου Φιλοχτήτης ἵχανός" οὐ γὰρ ὃ δράκων, 
φησίν. ἀνῆκεν 

1 Ατηγούαβ (6χ Ρα]. 181] Θποίδἠιμη): κατατετριμμένον 
οὗ, ». 689 ὁ 2 πᾶσα γὰρ ἡδονὴ περὶ κε] Ἰοοῦμη Θχρ]θῦ 
ΤΕ πέος 118: πᾶσα γὰρ ἡδονὴ ΠΕΡῚ [γαστέρα (καὶ αἰδοῖα), 
πᾶσα δ᾽ ἀλγηδὼν ΠΕΡΙ] ἄρϑρα καὶ νεῦρα οοἰδ. οἵ. ». 708 ἃ. 
1108 ο. 1128 ἃ. αὐτο ροβὺ περὶ Ἰδοιπμαγῃ ΒΙΒΉΑΥΙ 4 πάϑη 
δεινὰ Μ ἀε]οῖο ἃγύϊοα!ο 8 λείως καὶ προσηνῶς] οἵ. 
Ῥ. 888 ἢ. Βριοῦν. Ρ. 280, 4 18 αὖραι) αὐγαὶ ἸΆΒΤι8 60]]. 
Ῥ. 1108 ο, 568 οὗ Ρ. 1094 14 πρὸς ἑτέραις ἕτεραι τοῖς 
τοῦ σώματος ἄκροις Π)οΘμπΘ Τα. τινὲς ἑτέροις ἕτεραι τοῦ σ. 
ἄκροις ΠδΒΙΠῸ5 16 ὥσπερ) ὥσπερ ἀστέρες ἨρΥνοΥάΘΠτ5 
17 εἷς Ἔ: ἐκ 18 οὐ γὰρ --- ἀνῆκεν] ποὰ ΑΘΒΟΒΥ]Σ 56 
ῬΙαΐατΟΒΪ 6580. γθούθ πιομυ ΜΔαΥρΊτ8 10. ὁ δράκων] 
δράκων Ν᾽ ΔΙΟΚΘΠΑΥΙᾺΒ 19 ἐνῆπεν Ἰάθτῃ 
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“ἀλλ᾽ ἐνῴώκισε 
Ἁ ’ 9᾿ Ἁ ὋἫ»ο 

δεινὴν στομάτων ἔκφυσιν, ποδὸς λαβεῖν." 

ὀλισϑείη ὃ ἀλγηδὼν οὐχ ἕτερα τοιαῦτα κινοῦσα 1088 

καὶ γαργαλίζουσα τοῦ σώματος" ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ τῆς 

μηδικῆς σπέρμα πολυχαμπὲς καὶ σκαληνὸν ἐμφύεται 
τῇ γῇ καὶ διαμένει πολὺν χρόνον ὑπὸ τραχύτητος, 

οὕτως ὃ πόνος ἄγκιστρα καὶ ῥίζας διασπείρων καὶ 

συμπλεκόμενος τῇ σαρκὶ καὶ παραμένων οὐχ ἡμέρας 

οὐδὲ νύχτας μόνον ἀλλὰ καὶ ὥρας ἐτῶν ἐνίοις καὶ 

περιόδους ὀλυμπιακάς,. μόλις ὑπ’ ἄλλων πόνων 

ὥσπερ ἥλων σφοδροτέρων ἐκκρουόμενος ἀπαλλάτ- 

τεται. τίς γὰρ ἔπιε χρόνον τοσοῦτον ἢ ἔφαγεν, ὅσον 

διψῶσιν οἵ πυρέττοντες καὶ πεινῶσιν οἵ πολιορκού- 
μένοι; ποῦ δ᾽ ἔστιν ἄνεσις καὶ κοινωνία μετὰ φί- 

λων, ἐφ᾽ ὅσον κολάζουσι χαὶ στρεβλοῦσι τύραννοι; 

καὶ γὰρ τοῦτο τῆς τοῦ σώματος φαυλότητος καὶ 

ἀφυΐας πρὸς τὸ ἡδέως ξῆν ἐστιν, ὅτι τοὺς πόνους 

ὑπομένει μᾶλλον ἢ τὰς ἡδονὰς καὶ πρὸς ἐκείνους 

ἔχει ῥώμην καὶ δύναμιν, ἐν δὲ ταύταις ἀσϑενές 
ἐστι καὶ ἁψίκορον. τὸ δ᾽ ἡδέως ζῆν ἂν ἅπτωνται 
ἘΠΕ πλείονα περὶ τούτου λέγειν οὐκ ἐῶσιν ἡμᾶς, 

1 νιᾶ. Νάδυοκ. Ρ. 81 10. ἐνώκησε τηαθὶ 2. στομωτὸν 
Ἡριτηδηπβ [ΌὉ. ἔμφυσιν ῬΑ]. ᾽. ἔκπτυσιν Ἡθυν ΘΙ 6 Πα8. 
Μαῖα ἔκφλυσιν Ὁ. λαβὼν Ν᾽ Ἀ]οΙκοπατῖαΒ. βλάβην ϑοΠποῖάθ- 
Ὑ1ΠῸΒ 8 180. ὅ 11. 6ὁχ. Ῥα]. μόλις δ᾽ εἴη ἂν ΜαανρΊυΒ. 
Μαϊΐπι γελασϑείη γὰρ (γ61] δ᾽) ἂν ἀλγηδὼν οοἰύ. 10. οὐχ 
ΜΙ ΔανρΊαΒ: οὐδὲ 9 γύχτας Ἐν: νυχτὸς 12 ἔπιε] βυρρὶ. 
γἱᾶ. ἔπιέ ποτε 14 κοινωνία 5011081 ὁΧΣ κινωνία Ῥα]. συνου- 
σία οοἰοιὶ 16 στρεβλοῦσιν οἵ τύραννοι 2120 ἐστι [ὐ: τι 
10. ἂν ἅπτωνται] ἀνάπτοντες τοῦ σώματος ΜαάγρίαΒ. μλοὰ- 

πϑπὶ Θχ ἰοὺ Ηδυ]θίδπιβ, ἑοϑύθ . Οθίθυαιῃ εἴ. ΒΡίοαν, Ρ. 997,13 
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ὁμολογοῦντες αὐτοὶ μικρὸν εἶναι τὸ τῆς σαρκὸς ἡδύ, 
μᾶλλον δ᾽ ἀκαρές, εἴ γε δὴ μὴ κενολογοῦσι μηδ᾽ 
ἀλαζονεύονται. Μητρόδωρος μὲν λέγων ὅτι πολλάκις 

προσεπτύσαμεν ταῖς τοῦ σώματος ἡδοναῖς, ᾿Επίκου- 

οος δὲ καί ἱγελᾶν φησι ταῖς ὑπερβολαῖς τοῦ περὶ τὸ 

σῶμα νοσήματος πολλάκις κάμνοντα τὸν σοφόν. οἷς 

οὖν οἵ πόνοι τοῦ σώματος οὕτως εἰσὶν ἐλαφροὶ καὶ 
ῥάδιοι, πῶς ἔνεστί τι ταῖς ἡδοναῖς ἀξιόλογον; καὶ 

γὰρ εἰ μὴ χρόνῳ μηδὲ μεγέϑει τῶν πόνων ἀπο- 
δέουσιν, ἀλλὰ περὶ πόνους ἔχουσι, καὶ πέρας αὐταῖς 

κοινὸν ᾿Επίκουρος τὴν παντὸς τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξ- 

αίρεσιν ἐπιτέϑεικεν, ὡς τῆς φύσεως ἄχρι τοῦ λῦσαι 

τὸ ἀλγεινὸν αὐξούσης τὸ ἡδύ. περαιτέρω δὲ μὴ 

ἐώσης προελϑεῖν κατὰ τὸ μέγεϑος, ἀλλὰ ποικιλμούς 

τινας οὐκ ἀναγκαίους, ὅταν ἐν τῷ μὴ πονεῖν γένη- 

ται, δεχομένης" ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦτο μετ᾽ ὀρέξεως πορεία, 
μέτρον ἡδονῆς οὖσα, κομιδῇ βραχεῖα καὶ σύντομος. 

ὅϑεν αἰσϑόμενοι τῆς ἐνταῦϑα γλισχρότητος ὥσπερ 

ἐκ χωρίου λυπροῦ τοῦ σώματος μεταφέρουσι τὸ τέ- 
λος εἰς τὴν ψυχήν, ὡς ἐκεῖ νομὰς καὶ λειμῶνας 

ἀμφιλαφεῖς ἡδονῶν ἕξοντες 

“ἐν δ᾽ ᾿Ιϑάκῃ οὔτ᾽ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών" 

οὔτε λείη περὶ τὸ σαρκίδιον ἡ ἀπόλαυσις ἀλλὰ τρα- 

Υ 
11 Επέκουρος] οἵ, Ερίουν. Ρ. 281,11. Βοηῦ. 8.18 1 ὅταν 

Μαάνιρίαβ: ὅταν οὐκ Ἰ1γ]. ὅταν γοῦν ὕδθοπογαβ, οὐκ ᾿ὔθγα- 
ὕππῃ. νἱά. 10. γένηται] οὔ. ῬᾺ]. αὐᾶγτθ υἱᾶ. ἢ ϑχοι1888 
20 ἐκεῖ νομὰς Χ: ἐκεῖνο ἡμᾶξ 21 Ἐν: ἕξοντας 22 Ηομ. 
ὃ 00 10. οὔτε τι λειμών ὨοΘΠηΘΥιΒ ὃχ Ἠοιμθιὶ 1. ], 

ὧι 

10 

1ὅ 
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χεῖα, μεμιγμένη πρὸς πολὺ: τὸ ἀλλότριον καὶ σφυγ- 
ματῶδες.᾽ 

4, “Ὑπολαβὼν οὖν ὁ Ζεύξιππος "εἶτ᾽ οὐ καλῶς 

ἔφη ᾿ δοκοῦσί σοι ποιεῖν οἵ ἄνδρες, ἀρχόμενοι μὲν 
5 ἀπὸ τοῦ σώματος, ἐν ᾧ πρῶτον ἐφάνη γένεσις, 

εἰν ἰόντες ἐπὶ τὴν ψυχὴν ὡς βεβαιοτέραν καὶ τὸ 

πᾶν ἐν ταύτῃ τελειοῦντες:᾽ χαλῶς νὴ 4 ἔφην 
ἐγώ “καὶ κατὰ φύσιν, εἴ τι κρεῖττον ἐνταῦϑα με- Ἐ 

τιόντες καὶ τελειότερον ἀληϑῶς ἀνευρίσκουσιν, ὥσπερ 

το οὗ ϑεωρητικοὶ καὶ πολιτικοὶ τῶν ἀνδρῶν. εἰ δ᾽ 
ἀκούεις αὐτῶν μαρτυρομένων καὶ βοώντων, ὡς ἐπ᾽ 

οὐδέθὲ ψυχὴ τῶν ὄντων πέφυκε χαίρειν καὶ γαληνί- 

ζξειν πλὴν ἐπὶ σώματος ἡδοναῖς παρούσαις ἢ προσ- 
δοκωμέναις, καὶ τοῦτ᾽ αὐτῆς τἀγαϑόν ἐστιν, ἄρ᾽ 

ιο οὐ δοκοῦσί σοι διεράματι τοῦ σώματος χρῆσϑαι τῇ 
ψυχῇ, καὶ καϑάπερ οἶνον ἐκ πονηροῦ χαὶ μὴ στέ- 

γοντος ἀγγείου τὴν ἡδονὴν διαχέοντες ἐνταῦϑα καὶ 

παλαιοῦντες οἴεσϑαι σεμνότερόν τι ποιεῖν καὶ τιμιώ- 

τερον; καίτοι γ᾽ οἶνον μὲν χρόνος διαχυϑέντα 
90 τηρεῖ καὶ συνηδύνει᾽" τῆς δ᾽ ἡδονῆς ἡ ψυχὴ παρα- Ρ 

λαβοῦσα τὴν μνήμην, ὥσπερ ὀσμήν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν. 
φυλάσσει" ξέσασα γὰρ ἐπὶ σαρκὶ κατασβέννυται καὶ 
τὸ μνημονευόμενον αὐτῆς ἀμαυφόν ἐστι καὶ κνισῶ- 

δες, ὥσπερ ἑώλων ὧν τις ἔφαγεν ἢ ἔπιε τυϑεμένου 1089 

ὅ γένεσις] τῆς ἡδονῆς γένεσις βαρρΙοὺ ἢ. Μα]ΐαὶ τῇ 

ἡδονῇ γένεσις οἵ, ν. 410, 20 90 εἶτ᾽ ἰόντες ἐπὶ ": ἐπὶ 

1 ἔφην ἐγώ] ἔφη Θέων Ῥα αϊσίυβ 8 εἴ τι Χ: ἔτι 10 εἰ 

δ᾽ ἀκούεις κξ] οἵ, Ἐρίουν. Ρ. 284, 81 14 ἔ; τὸ ἀγαϑόν 
10 καὶ ῥα 18 σεμνοτέραν τε ποιεῖν καὶ τιμιωτέραν Νὴ 
19 Χ: χρόνω διαλυϑέντα 24 ἀποτιϑεμένου ἢ 

ῬΙαΐατοηὶ Μοτγαῖα. Υ]. ΥἹ. 94 
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καὶ ταμιεύοντος ἐπινοίας ἐν ἑαυτῷ καὶ χρωμένου 

δηλονότι ταύταις. προσφάτων μὴ παρόντων. ὅρα 

δ᾽ ὅσῳ μετριώτερον οἱ Κυρηναῖχοί, καίπερ ἔκ 
μιᾶς οἰνοχόης ᾿Επικούρῳ πεπωκότες, οὐδ᾽ ὁμιλεῖν 

ἀφροδισίοις οἴονται δεῖν μετὰ φωτὸς ἀλλὰ σκότος 

προϑεμένους. ὅπως μὴ τὰ εἴδωλα τῆς πράξεως ἀνα- 
λαμβάνουσα διὰ τῆς ὄψεως ἐναργῶς ἡ διάνοια πολ- 

λάκις ἀνακάηται τὴν ὄρεξιν. οἵ δὲ τούτῳ μάλιστα 

τὸν σοφὸν ἡγούμενοι διαφέρειν, τῷ μνημονεύειν 

ἐναργῶς καὶ συνέχειν ἐν ἑαυτῷ τὰ περὶ τὰς ἡδονὰς 

φάσματα καὶ πάϑη καὶ κινήσεις, εἰ μὲν οὐδὲν ἄξιον 
σοφίας παρεγγυῶσιν, ὥσπερ σωμάτων οἰκίᾳ τῇ υυχῇ 

τοῦ σοφοῦ τὰ τῆς ἡδονῆς ἐκκλύσματα μένειν ἐῶντες, 
μὴ λέγωμεν" ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστιν ἀπὸ τούτων ἡδέως 

ξῆν, αὐτόϑεν γε πρόδηλον. οὐ γὰρ εἰκὸς εἶναι μέγα 

τῆς ἡδονῆς τὸ μνημονευόμενον, εἰ μικρόν γ᾽ ἐδόκει 

τὸ παρόν᾽ οὐδ᾽ οἷς εὐφραίνετο μετρίως γιγνομένοις 

ὑπερχαίρειν γενομένων ὅπου οὐδὲ τοῖς ἐχπεπληγ- 

μένοις τὰ σωματικὰ καὶ ϑαυμάζουσιν ἐμμένει τὸ 
χαίρειν παυσαμένοις, ἀλλὰ σκιά τις ὑπολείπεται καὶ 

ὄναρ ἐν τῇ ψυχῇ τῆς ἡδονῆς ἀποπταμένης οἷον 
ὑπέκκαυμα τῶν ἐπιϑυμιῶν, ὥσπερ ἐν ὕπνοις διψῶν- 

1 ἘΠ: ἐπινοίαις 4 μιᾶς οἰνοχόης! οἵ. Αὐἱβύορμ. «Ἔαα, 
1288, Κοοῖς 8 Ρ. 490 11 εἰ] ὅτι ΤΠΒΘΗΘΙῚΒ 12 ὥσπερ 
σωμάτων οἰκίᾳ) ὥσπερ σαρώματα ἐν οἰκίᾳ γ6] ὡς περισσώ- 
ματα κοιλίᾳ ΠοοἸιποσαβ, ὥσπερ σύρματα ἐν οἰκίᾳ Βιδταυβ. 
ὡς περισσώματ᾽ ἐν σικύᾳ Θ5Ὸ 1 ΘΑ 0118, ἀπδθ. πὰπο 
ΤΉ ΡΥΟΡΟ 15.γε Ἔ: τὸ 10. μέγα ἢ: μετὰ 16 εἰ} 
ΤΩ} 11 οἷς 10. γ᾽ ἐδόκει ἕ: τε δοκεῖ Ἰ1Ὀτ]. ἐδόκει ὙΥ 
17 εὐφραΐίνετο Οοθοῦαε: συνεφέρετο 18 ὅπου γ᾽ οὐδές 
22 ἢ: διψῶντες ἢ ἐρῶντες 

φι 

10 



10 

15 

ΝΟΝ ῬΟΞΒΒ ΒΌΛΥΙΤΕΗ, ΥΙΥΙ ΒΕ. ΕΡΙΟ. 5811 

τος ἢ ἐρῶντος ἀτελεῖς ἡδοναὶ καὶ ἀπολαύσεις δριμύ- 
τερον ἐἑγείρουσι τὸ ἀκόλαστον. οὔτε δὴ τούτοις 

ἐπιτερπὴς ἣ μνήμη τῶν ἀπολελαυσμένων, ἀλλ᾽ ἐξ 
ὑπολείμωματος ἡδονῆς ἀμυδροῦ καὶ διακένου πολὺ 

τὸ οἰστρῶδες καὶ νύττον ἐναργοῦς ἀναφέρουσα τῆς 
ὀρέξεως οὔτε τοὺς μετρίους καὶ σώφρονας εἰκὸς 

ἐνδιατρίβειν τῇ ἐπινοίᾳ τῶν τοιούτων. οὐδ᾽ ἅπερ 

ἔσκωπτε τὸν Καρνεάδην πράττοντα, οἷον ἐξ ἐφημε- 

ρίδων ἀναλέγεσϑαι, ποσάκις Ηδεία καὶ Ζεοντίῳ 
συνῆλθον, ἢ ποῦ Θάσιον ἔπιον ἢ ποίας εἰκάδος ἐδεί- 

πνησαν πολυτελέστατα. δεινὴν γὰρ ἐμφαίνει καὶ 

ϑηριώδη περὶ τὰ γιγνόμενα καὶ προσδοκώμενα τῆς 

ἡδονῆς ἔργα ταραχὴν καὶ λύσσαν ἡ τοσαύτη πρὸς 

ἀναμνήσεις βάχχευσις αὐτῆς τῆς ψυχῆς καὶ πρόσ- 

τηξις. ὅϑεν αὐτοί μοι δοχοῦσι, τούτων αἰσϑόμενοι 

τῶν ἀτοπιῶν. εἰς τὴν ἀπονίαν καὶ τὴν εὐστάϑειαν 

ὑποφεύγειν τῆς σαρκός, ὡς ἐν τῷ ταύτην ἐπινοεῖν 

περί τινας ἐσομένην καὶ γεγενημένην τοῦ ἡδέως ξῆν 

ὄντος 'τὸ γὰρ εὐσταϑὲς σαρκὸς κατάστημα καὶ τὸ 

περὶ ταύτης πιστὸν ἔλπισμα τὴν ἀκροτάτην χαρὰν 

καὶ βεβαιοτάτην ἔχειν τοῖς ἐπιλογίξεσϑαι δυναμένοις." 

ὅ. “Ὅρα δὴ πρῶτον μὲν οἷα ποιοῦσι, τὴν εἴθ᾽ 

2. ἐγείρουσαι ῬαΙ. 8 ἐξ ἐλλείμματος Ἰάθιαι 1 οὐδ᾽] 

τηϑ] μὰ οὔϑ᾽ 8 τὸν Καρνεάδην] αὐτὸν Καρνεάδης ἮΣ 

Μαϊ τὸν ᾿Επίκουρον Καρνεάδης. (θίθταμι Οἵ. Ἰύριουν. 

Ὁ Β7,.0 10 ἢ ποίας Ἔ: ποίας 1101]. ἢ πόσας ὕβθηθυ 

10. ἢ: εἰκάδας 14 αὐτῆς 46]. 10 τὴν ἀπονίαν καὶ 

τὴν εὐστάϑειαν) νἱᾶ, Ῥρίουγ. Ρ. 121, 81 18 περί τινας] 

περὶ τίνα ῬνδδτοῦβΒ. περί τινας ἡδονὰς 32 ὅρα δὴ πρῶτον 

κτλ.) οἵ. Ἐρίουγ. Ρ. 285, 29 
24 
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ἡδονὴν ταύτην εἴτ᾽ ἀπονίαν ἢ εὐστάϑειαν ἄνω καὶ 

κάτω μετερῶντες ἐκ τοῦ σώματος εἰς τὴν ψυχήν. 

εἶτα πάλιν ἐκ ταύτης εἰς ἐκεῖνο τῷ μὴ στέγειν 

ἀπορρέουσαν καὶ διολισϑάνουσαν ἀναγκαζόμενοι τῇ 
Ἑ ἀρχῇ συνάπτειν. καί τὸ μὲν ἡδόμενον, ὥς φησι, 5 

τῆς σαρκὸς τῷ χαίροντι τῆς ψυχῆς ὑπερείδοντες, 

αὖϑις δ᾽ ἐκ τοῦ χαίροντος εἰς τὸ ἡδόμενον τῇ 
ἐλπίδι τελευτῶντες. καὶ πῶς οἷόν τε. τῆς βάσεως 

τινασσομένης. μὴ συντινάσσεσϑαι τὸ βαῖνον" ἢ βέ- 

βαιον ἐλπέδα καὶ χαρὰν ἀσάλευτον εἶναι περὶ πράγ- 
ματος σάλον ἔχοντος τοσοῦτον καὶ μεταβολάς. ὅσαις 

φυλάττουσι τὸ σῶμα. πολλαῖς μὲν ἔξωϑεν ὑποκεί- 
μενον ἀνάγκαις καὶ πληγαῖς ἐν ἑαυτῷ δ᾽ ἔχον ἀρχὰς 
κακῶν, ἃς οὐκ ἀποτρέπει λογισμός; οὐδὲ γὰρ ἂν 

προσέπιπτεν ἀνδράσι νοῦν ἔχουσι στραγγουρικὰ τὸ 

πάϑη καὶ δυσεντερικὰ καὶ φϑέσεις καὶ ὕδρωπες, ὧν 

Ε τοῖς μὲν αὐτὸς ᾿Επίχθουρος συνηνέχϑη τοῖς δὲ Πο- 
λύαινος τὰ δὲ Νεοκλέα καὶ ᾿4γαϑόβουλον ἐξήγαγε. 
καὶ ταῦτ᾽ οὐκ ὀνειδίξζομεν. εἰδότες καὶ Φερεκύδην 

καὶ Ἡράκλειτον ἐν νόσοις χαλεπαῖς γενομένους" 90 

ἀλλ᾽ ἀξιοῦμεν αὐτούς. εἰ τοῖς πάϑεσι βούλονται τοῖς 

1090 ἑαυτῶν ὁμολογεῖν καὶ μὴ κεναῖς φωναῖς ϑρασυνό- 

μενοι καὶ δημαγωγοῦντες ἀλαζονείαν προσοφλισκά- 

νειν, ἢ μὴ λαμβάνειν χαρᾶς ἀρχὴν ἁπάσης τὴν 

». 0 

1 Ἐδβιηὰβ: εὐπάϑειαν 2 Τυθρποσαβ: μεταΐροντες 
4 ἕ: διολισϑαίνουσαν Βα]. περιολισϑάνουσαν οοἴθ1Ὶ ὅ ἀρχῇ] 
ψυχῇ Ἐ 1 δ᾽ ἐκ Ἰάθχι: δὲ 11 ὅσαις φυλάττουσι) ὅσαι 
σφάλλουσι ὟὟὟ. ὅσαι σπαράττουσι ΠΟΘ μΘταΒ 18 ἤ: ἐν αὑτῶ 
16 στραγγουρικὰ])] οἵ. Ἐρρίουν, Ὁ. 144, 16 22 ρϑᾶθῃ. ἢ. 
551,19 24 τὴν σαρπὸς Η: τῆς σαρπὸς οἵ. ἘΡιουγ, Ρ. 288, 25 
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σαρκὸς εὐστάϑειαν ἢ μὴ φάναι χαίρειν καὶ ὑβρίξειν 

τοὺς ἐν πόνοις ὑπερβάλλουσι καὶ νόσοις γιγνομέ- 

νους. κατάστημα μὲν γὰρ εὐσταϑὲς σαρκὺς γίγνεται 
πολλάκις, ἔλπισμα δὲ πιστὸν ὑπὲρ σαρκὺς καὶ βέβαιον 

οὐκ ἔστιν ἐν ψυχῇ νοῦν ἐχούσῃ γενέσθαι" ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἐν ϑαλάσσῃ κατ᾽ Αἰσχύλον 

“ὠδῖνα τίκτει νὺξ κυβερνήτῃ σοφῷ" 

καὶ γαλήνη" τὸ γὰρ μέλλον ἄδηλον" οὕτως ἐν σώ- 
ματι ψυχὴν εὐσταϑοῦντι καὶ ταῖς περὶ σώματος Β 

ἐλπίσι τἀγαϑὸν τυϑεμένην οὐκ ἔστιν ἄφοβον καὶ ἄκυ- 
μον διεξαγαγεῖν. οὐ γὰρ ἔξωϑεν μόνον, ὥσπερ ἡ 

ϑάλασσα., χειμῶνας ἴσχει καὶ καταιγισμοὺς τὸ σῶμα : ς ἴσχ μα, 
πλείονας δὲ ταραχὰς ἐξ ἑαυτοῦ καὶ μείζονας ἀναδί- 

δωσιν᾽ εὐδίαν δὲ χειμερινὴν μᾶλλον ἄν τις ἢ σαρ- χ Ι ω 
ΟῚ 3 ἤ 2 ΄, ς "» ’ , 

χὺς ἀβλάβειαν ἐλπίδειεν αὑτῷ παραμένειν βεβαίως. 
ν Ἁ 3 ὔὕ “"- 3 ’ Α 3 , 

τὸ γὰρ ἐφήμερα καλεῖν καὶ ἀβέβαια καὶ ἀστάϑμητα 

φύλλοις τὲ γιγνομένοις ἔτους ὥρᾳ καὶ φϑίνουσιν 

εἰχάξειν τὸν βίον τί παρέσχηκεν ἄλλο τοῖς ποιηταῖς 

ἢ τὸ τῆς σαρκὸς ἐπίκηρον καὶ πολυβλαβὲς καὶ νοσῶ- 
δες. ἧς δὴ καὶ τὸ ἄκρον ἀγαϑὸν δεδιέναι καὶ 

κολούειν παρεγγυῶσι; σφαλερὸν γὰρ αἵ εἰς ἄκρον 

εὐεξίαι᾽ φησὶν Ἱπποκράτης" 

1. ὑβρίζειν] βρυάξειν Μαάνίρίαβ. 601]. Ρ. 1098 Ὁ. 586α 

οἵ, 10. 11πὶ 89: ἐχάρην καὶ ἐϑρασυνάμην (αυοα 1άθπὶ ἴδ γθ 

εβῦ αἰαυὰθ ὕβρισα) 2. νόσοις] δα. δειναῖς [80 6108 

6011. Ρ. 1108 ἃ 8 κατάστημα κτλ.} οἵ, Βρίουν, Ρ. 1532, ὁ 

1 νἱᾶ. ΑΘΒΟΒΥ]. ΒΌΡΡΙ. 170 10 τηα]τη ἀκύμονα Τ1| δια- 

γαγεῖν γ6] ροϊίι5 διάγειν Ἡθγνγογάθηαβ. οἵ, ΕΡίοαν. Ρ, 280, 21 

11 οἵ, ἤομῃ. Ζ 146 29 ἱΙπποκχράτης) ΑΡΒΟΥ. 1, 8 

ν 
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ὁ δ᾽ ἄρτι ϑάλλων σαρκὶ διοπετὴς ὅπως 
ἀστὴρ ἀπέσβη 

κατὰ τὸν Εὐριπίδην" ὑπὸ δὲ βασκανίας καὶ φϑόνου 

βλάπτεσϑαι προσορωμένους οἴονται τοὺς καλούς, ὅτι 

τάχιστα τὸ ἀκμάζον ἴδχει μεταβολὴν τοῦ σώματος 5 

δι᾿ ἀσϑένειαν.᾽ 
0. “Ὅτι δ᾽ ὅλως μοχϑηρὰ τὰ πράγματα πρὸς βίον 

ἄλυπόν ἐστιν αὐτοῖς. σκόπει καὶ ἀφ᾽ ὧν πρὸς ἕτέ- 

ρους λέγουσι. ἱτοὺς γὰρ ἀδικοῦντας καὶ παρανο- 

μοῦντας ἀϑλίως φᾳσὶ καὶ περιφόβως ζῆν τὸν πάντα τὸ 

χρόνον᾽ ὅτι, κἂν λαϑεῖν δύνωνται, πίστιν περὶ τοῦ 

Ὁ λαϑεῖν λαβεῖν ἀδύνατόν ἐστιν ὅϑεν ὁ τοῦ μέλλον- 

τος ἀεὶ φόβος ἐγκείμενος οὐκ ἐᾷ χαίρειν οὐδὲ ϑαρ- 

ρεῖν ἐπὶ τοῖς παροῦσι. ταῦτα δὲ καὶ πρὸς ἑαυτοὺς 

εἰρηκότες λελήϑασιν. εὐσταϑεῖν μὲν γὰρ ἔστι καὶ τ 

ὑγιαίνειν τῷ σώματι πολλάκις, πίστιν δὲ λαβεῖν 
περὶ τοῦ διαμενεῖν ἀμήχανον ἀνάγκη δὴ ταράττε- 

σϑαι καὶ ὠδίνειν ἀεὶ πρὸς τὸ μέλλον ὑπὲρ τοῦ 
σώματος. ἣν περιμένουσιν ἐλπίδα πιστὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

καὶ βεβαίαν οὐδέπω χτήσασϑαι δυναμένους. τὸ δὲ 920 

μηδὲν ἀδικεῖν οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ ϑαρρεῖν᾽ οὐ γὰρ 
τὸ δικαίως παϑεῖν ἀλλὰ τὸ παϑεῖν φοβερόν" οὐδὲ 
συνεῖναι μὲν αὐτὸν ἀδικίαις ἀνιαρὸν περιπεσεῖν δὲ 

Ε ταῖς ἄλλων οὐ χαλεπόν" ἀλλ᾽ εἰ μὴ μεῖζον, οὐκ 

ἔλαττόν γε τὸ καχὸν ἦν ᾿4ϑηναίοις ἡ “αχάρους καὶ 55 

1 νἱᾶ, Νδυςκ. ρ. 614 1Ὁ. σάρκα Ρ.41606 4 Χ: προορω- 
μένους 1 οἵ. Ἐρίουγ. Ρ. 321, 14 16 εὐσταϑεῖν κτλ. 
γνἱα. Εἰ) ρίουγ. Ρ. 122, 8 11 διαμενεῖν Ὀβοπογαβ: διαμένειν 
19 ἣν Ὗ: ἢ τί 20 οὐδέποτε 56 οὗ, Ρ. 168 ἢ 

Ρ 4 
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Συρακοσίοις ἡ Διονυσίου χαλεπότης ἤπερ αὐτοῖς 
3 , ΄ 

ἐκείνοις" ταράττοντες γὰρ ἐταράττοντο καὶ πείσε- 

σϑανι καχῶς προσεδόχων ἐκ τοῦ προαδικεῖν καὶ 

προλυμαίνεσθϑαι τοὺς ἐντυγχάνοντας. ὄχλων δὲ ϑυ- 
5 μοὺς χαὶ λῃστῶν ὠμότητας καὶ κληρονόμων ἀδικίας. 

Ζ' Χ ον οτἢ Ν , 2  ΑΣΙ͂Σ 6, 2 
ἔτει δὲ λοιμοὺς ἀέρων καὶ θάλασσαν εὐβράγκην. ὑφ 

τ 2 ΄ ’΄ - 

αἷς ᾿Επίκουρος ὀλίγον ἐδέησε καταποϑῆναι πλέων 
3 ς 4 ΩΝ ’; 3 » εἰς Πάμψακον, ὡς γράφει, τί ἂν λέγοι τις; ἀρκεῖ 

γὰρ ἡ φύσις τῆς σαρκός, ὕλην ἔχουσα νόσων ἐν 

τὼ ἑαυτῇ καὶ τοῦτο δὴ τὸ παιξόμενον ἔκ τοῦ βοὸς τοὺς Εὶ 
ἵς 4 Ὁ Ἁ 3 ΄ 3 - , 

ἱμάντας λαμβάνουσα τὰς ἀλγηδόνας ἔκ τοῦ σώματος. 

ὁμοίως τοῖς τε φαύλοις καὶ τοῖς ἐπιεικέσι τὸν βίον 
ἐπισφαλῆ ποιεῖν καὶ φοβερόν, ἄνπερ ἐπὶ σαρκὶ καὶ 
τῇ περὶ σάρκα ἐλπίδι μάϑωσιν ἄλλῳ δὲ μηδενὶ 

16 χαίρειν καὶ ϑαρρεῖν, ὡς Ἐπίκουρος ἔν τ᾽ ἄλλοις 1091 
πολλοῖς γέγραφε καὶ τούτοις, ἃ ἔστι περὶ Τέλους.᾽ 

" ς "" δ , » ΟΡ. , »} ᾿ 

ἰ, “Οὐ μόνον τοίνυν ἄπιστον καὶ ἀβέβαιον ἀρχὴν 

λαμβάνουσι τοῦ ἡδέως ζῆν ἀλλὰ καὶ παντάπασιν 

εὐχαταφρόνητον καὶ μιχράν. εἴπερ αὐτοῖς “κακῶν 
9 Ἁ δ᾽ ἧς 3 ὶ 3 96 ἄλλ δ᾽ 3 50 ἀποφυγὴ τὸ χαρτόν ἔστι καὶ τἀγαϑόν, ἄλλο δ᾽ οὐ- 

δὲν διανοεῖσθαί φασιν, οὐδ᾽ ὅλως τὴν φύσιν ἔχειν 
, ,ὔ ΄ Ἁ ΄ ᾽ ᾽ ’ 

ὕποι τεϑήσεται τἀγαϑόν, εἰ μὴ μόνον, ὅϑεν ἐξελαύ- 
. ἢ , - [4 Ι 2 

νεται τὸ χακὺν αὐτῆς᾽ ὥς φησι Μητρόδωρος ἕν 

1 ὃ: συρακουσίοις 4 Β: λυμαίνεσϑαι τοὺς προεντυγχά- 

γνοντὰς θ ϑαλάσσης σήραγγας ἰἴβθηθγα8. ΕΡίσαν. Ρ. 158, 10. 

Μαῖα ϑαλασσίαν σήραγγα ὑφ᾽ ἧς οἵ. ὅγταθο!. 10 ἐκ τοῦ 

βοὸς τοὺς ἱμάντας] νἱα. Κοοκ, 8 Ρ. 490 18 ποιεῖν Ἔ ποιεὶ 

16 ᾿Επίκουρος] νἱά. Βρίοαν. ». 122, 20 20. 32 Ἐ: τὸ ἀγα- 

ϑὸν 99. γη8}}1π} ὅπον 28 αὐτῆς] αὐτοῖς ὕβοπθυαβ 
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τοῖς πρὸς τοὺς Σοφιστάς" “ὥστε τοῦτ᾽ αὐτὸ τἀγαϑόν 

ἐστι, τὸ φυγεῖν τὸ κακόν᾽ ἔνϑα γὰρ τεϑήσεται τά- 
΄ 2 2, [ὦ » ᾽ Ὁ , Δϑλ9 

γαϑόν, οὐκ ἔστιν, ὅταν μηδὲν ἔτι ὑπεξίῃ μήτ᾽ ἀλγει- 
Χ 7 9. [κ Χ ᾿ Ἄκηνϑ' ΄ νὸν μήτε λυπηρόν. ὕμοια δὲ καὶ τὰ ᾿Επικούρου, 

λέγοντος. τὴν τἀγαϑοῦ φύσιν ἐξ αὐτῆς τῆς φυγῆς 

τοῦ κακοῦ καὶ τῆς μνήμης καὶ ἐπιλογίσεως καὶ 
, δ -" ’ 3 “» - 

χάριτος, ὅτι τοῦτο συμβέβηκεν αὐτῷ, γεννᾶσϑαι" 

τὸ γὰρ ποιοῦν, φησίν, ἀνυπέρβλητον γῆϑος τὸ παρ᾽ 
αὑτοῦ πεφυγμένον μέγα κακόν καὶ αὕτη φύσις 

ἀγαϑοῦ, ἄν τις ὀρϑῶς ἐπιβάλῃ, ἔπειτα σταϑῇ καὶ 

μὴ κενῶς περιπατῇ περὶ ἀγαϑοῦ ϑουλῶν. φεῦ τῆς 
μεγάλης ἡδονῆς τῶν ἀνδρῶν καὶ μακαριότητος. ἣν 

καρποῦνται χαίροντες ἐπὶ τῷ μὴ κακοπαϑεῖν μηδὲ 
λυπεῖσϑαι μηδ᾽ ἀλγεῖν. ἄρ᾽ οὖν ἄξιόν ἐστιν ἐπὶ 
τούτοις καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν, ἃ λέγουσιν, ἀφϑάρ- 

τους καὶ ἰσοϑέους ἀποκαλοῦντες αὑτοὺς καὶ δι 

ὑπερβολὰς καὶ ἀκρότητας ἀγαϑῶν εἰς βρόμους καὶ 

ὀλολυγμοὺς ἐκβακχεύοντες ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ὅτι τῶν 

. ἄλλων περιφρονοῦντες ἐξευρήκασι μόνοι ϑεῖον ἀγα- 

ϑὸν καὶ μέγα τὸ μηδὲν ἔχειν κακόν; ὥστε μήτε 

συῶν ἀπολείπεσϑαι μήτε προβάτων εὐδαιμονίᾳ. τὸ 

τῇ σαρκὶ καὶ τῇ ψυχῇ περὶ τῆς σαρκὸς ἱκανῶς ἔχειν 
μακάριον τιϑεμένους. ἐπεὶ τοῖς γε κομψοτέροις καὶ 

γλαφυρωτέροις τῶν ζῴων οὐκ ἔστι φυγὴ κακοῦ τέ- 

λος᾽ ἀλλὰ καὶ πρὸς ὠδὰς ὑπὸ κόρου τρέπεται καὶ 

1 ὑδμθγυθ: ἀγαϑόν ὅ ἢ; τοῦ ἀγαϑοῦ 9 αὑτοῦ ἴν: 
αὐτῶν ἀαῦὺ αὐτὸ οἵ. Βρίουγν. Ὁ. 288, 18 11 φεῦ τῆς με- 
γάλης κτλ.) οἵ. ΕἙρΙοαν, Ρ. 282, 14 14 οὖν Τὔβομοιιβ: οὐκ 
1ὅ καὶ φρονεῖν] μέγα φρονεῖν ΙᾶθῃθἨῃ, 106 νἱά. ρτουγ, Ρ. 14, 6 
αὐποῦ. 21 ἈΠ: εὐδαιμονίαν 24 φυγὴ Ἐ: φύσει 

15 
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νήξεσι χαίρει καὶ πτήσεσι καὶ ἀπομιμεῖσϑαι παίξοντα 

φωνάς τε παντοδαπὰς καὶ ψόφους ὑφ᾽ ἡδονῆς καὶ 

γαυρότητος ἐπιχειρεῖ᾽ καὶ πρὸς ἄλληλα χρῆται φιλο- 

φροσύναις καὶ δκιρτήσεσιν, ὅταν ἐχφύγῃ τὸ κακόν, 

5 τἀγαϑὸν πεφυκότα ζητεῖν" μᾶλλον δ᾽ ὅλως πᾶν τὸ 

ἀλγεινὸν καὶ τἀλλότριον ὡς ἐμποδὼν ὄντα τῇ διώξει 

τοῦ οἰκείου καὶ κρείττονος ἐξωϑοῦντα τῆς φύσεως." 

8. "Τὸ γὰρ ἀναγκαῖον οὐκ ἀγαϑόν ἐστιν, ἀλλ᾽ 

ἐπέκεινα τῆς φυγῆς τῶν κακῶν κεῖται τὸ ἐφετὸν καὶ 

τὸ αἱρετὸν καὶ νὴ Ζία τὸ ἡδὺ καὶ οἰκεῖον, ὡς Πλά- 

τῶν ἔλεγε. καὶ ἀπηγόρευε τὰς λυπῶν καὶ πόνων 

ἀπαλλαγὰς ἡδονὰς μὴ νομίξειν, ἀλλ οἷόν τινα 

σκιαγραφίαν ἢ μῖξιν οἰκείου καὶ ἀλλοτρίου, καϑάπερ 

λευκοῦ καὶ μέλανος ἀπὸ τοῦ κάτω πρὸς τὸ μέσον 
ἀναφερομένων, ἀπειρίᾳ δὲ τοῦ χάτω καὶ ἄνω καὶ 
ἀγνοίᾳ τὸ μέσον ἄκρον ἡγουμένων εἶναι καὶ πέρας" 

ὥσπερ ᾿Επίκουρος ἡγεῖται καὶ Μητρόδωρος. οὐσίαν 

τἀγαϑοῦ καὶ ἀκρότητα τὴν τοῦ κακοῦ φυγὴν τιϑέ- 

μενον καὶ χαίροντες ἀνδραπόδων τινὰ χαρὰν ἢ 

δεσμίων ἐξ εἵοργμοῦ λυϑέντων ἀσμένως ἀλειψαμένων 
καὶ ἀπολουσαμένων μετὰ τὰς αἰκίας καὶ τὰς μάστιγας. 

ἐλευϑέρας δὲ καὶ καϑαρᾶς καὶ ἀμιγοῦς καὶ ἀμωλω- 

πίστου χαρᾶς ἀγεύστων καὶ ἀϑεάτων. οὐ γάρ. εἰ 

τὸ ψωριᾶν τὴν σάρκα καὶ λημᾶν τὸν ὀφϑαλμὸν 

0. Ἔ;: τὸ ἀλλότριον 10 Πλάτων] Πρ. Ρ». 846 
14 μέλανος) οχοϊϊδβ8 ἄπειροί εἰσιν ἀληϑείας περὶ πολλῶν 

τε ἄλλων μὴ ὑγιεῖς δόξας ἔχουσιν μυῦαὺ Ἰ)οΘΠΠΘΥ 8 10 καὶ 

ἄνω Ὁ .11 ᾿Επίκουρος] νἱά. ΕΡΙΟουΣ, Ρ. 288, 28 21 μετὰ 

τὰς αἰκίας Ἔ: μετὰ τὰς ἀδικίας ῬᾺ], μετ᾽ αἰκίας οοὔθτὶ 

22 ἁμωλωπίστου ὅ: ἀπουλωτίστου 
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ἀλλότριον, ἤδη καὶ τὸ κνᾶσϑαι καὶ τὸ ἀπομάττεσϑαι 
ϑαυμάσιον᾽ οὐδ᾽ εἰ τὸ ἀλγεῖν χαὶ φοβεῖσϑαι τὰ 

Ε ϑεῖα καὶ ταράττεσϑαι τοῖς ἐν “Διδου κακόν, ἡ τού- 

τῶν ἀποφυγὴ μακάριον καὶ ζηλωτόν᾽ ἀλλὰ μικρόν 
τινα τύπον καὶ γλίδχρον ἀποφαίνουσι τῆς χαρᾶς, ἐν 5 
ᾧ στρέφεται καὶ κυλινδεῖται μέχρι τοῦ μὴ ταράτ- 

τεῦϑαι τοῖς ἐν Διδου κακοῖς παρὰ τὰς κενὰς δόξας 

1092 προϊοῦσα χαὶ τοῦτο ποιουμένη τῆς σοφίας τέλος, ὃ 

δόξειεν ἂν αὐτόϑεν ὑπάρχειν τοῖς ἀλόγοις. εἰ γὰρ 

πρὸς τὴν ἀπονίαν τοῦ ΠΟΤΕ οὐ διαφέρει πότερον ιο 

δι’ αὑτὸ ἢ φύσει τοῦ πονεῖν ἐχτός ἐστιν, οὐδὲ φρὺρ 

τὴν ἀταραξίαν τῆς ψυχῆς μεῖξόν ἐστι τὸ δι᾿ αὑτὴν 
ἢ κατὰ φύσιν οὕτως ἔχειν ὥστε μὴ ταράττεσϑαι. 
καίτοι φήσειεν ἄν τις οὐκ ἀλόγως ἐρρωμενεστέραν 

εἶναι διάϑεσιν τὴν φύσει μὴ δεχομένην τὸ ταράττον τῇ 

ἢ τὴν ἐπιμελείᾳ καὶ λόγῳ διαφεύγουσαν. ἔστω δ᾽ 
ἔχειν ἐπίσης" καὶ γὰρ οὕτω φανοῦνται τῶν ϑηρίων 

πλέον οὐδὲν ἔχοντες ἐν τῷ μὴ ταράττεσϑαι τοῖς ἕν 
“Διδου καὶ περὶ ϑεῶν λεγομένοις μηδὲ προσδοκᾶν 

Β λύπας μηδ᾽ ἀλγηδόνας ὅρον ἐχούσας. αὐτὸς γοῦν 90 

᾿Επίκουρος εἰπὼν ὡς “εἰ μηδὲν ἡμᾶς αἵ ὑπὲρ τῶν 

μετεώρων ὑποψίαι ἠνώχλουν αἵ τε περὶ ϑανάτου καὶ 
ἀλγηδόνων, οὐκ ἄν ποτε προσεδεόμεϑα φυσιολογίας 

Ν᾿ εἰς τοῦτ᾽ ἄγειν ἡμᾶς οἴεται τὸν λόγον, ἐν ᾧ τὰ 

2 νἱὰ, Ἐρίουν. Ρ. 367, 81 τ Ἅιδου κακοῖς ΝΥ : ἄἅδου 
κακοῖς ἡ τούτων, υοϊ] ἡ τούτων ἰἰογαίδ, νἱᾶ. οχ ]1π. 8 
9 ἂν ἢ 12 τῆς ψυχῆς) οτὰ. ΡὰᾺ]. 10. αὑτὴν Η: αὐτὸν 
γ6] αὑτὸ 30 ὅρον οὐκ ἐχούσας ΗΝ 21 εἰ μηδὲν κτλ.} να. 
Ἐρίοαν. Ρ. 18, 20 Ρ αἵ τε Ἠρυσογάθημβ: ἔτι τὲ τὰ οἵ, 
Πῖορσ. Τϑουῦ, 10, 142 καὶ αἵ περὶ ϑανάτου 580. ὑποψίαι 
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ϑηρία φύσει καϑέστηκεν᾽ οὔτε γὰρ ὑποψίας ἔχει 

φαύλας περὶ ϑεῶν οὔτε δόξαις κεναῖς ἐνοχλεῖται 

τῶν μετὰ ϑάνατον οὐδ᾽ ὅλως ἐπινοεῖ τι δεινὸν ἐν 
τούτοις οὐδ᾽ οἶδε. καίτοι εἰ μὲν ἐν τῇ προλήψει 

στοῦ ϑεοῦ τὴν πρόνοιαν ἀπέλιπον, ἐφαίνοντ᾽ ἂν 

ἐλπίσι χρησταῖς πλέον ἔχοντες οἵ φρόνιμοι τῶν 

ϑηρίων πρὸς τὸ ἡδέως ζῆν ἐπεὶ δὲ τέλος ἦν τοῦ 
περὶ ϑεῶν λόγου τὸ μὴ φοβεῖσϑαι ϑεὸν ἀλλὰ παύ- 
σασϑαι ταραττομένους, βεβαιότερον οἶμαι τοῦϑ᾽ 

το ὑπάρχειν τοῖς ὅλως μὴ νοοῦσι ϑεὸν ἢ τοῖς νοεῖν Ο 

μὴ βλάπτοντα μεμαϑηκόσιν᾽ οὐ γὰρ ἀπήλλακται 

δεισιδαιμονίας ἀλλ᾽ οὐδὲ περιπέπτωκεν, οὐδ᾽ ἀπο- 
τέϑειται τὴν ταράττουσαν ἔννοιαν περὶ τῶν ϑεῶν 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἴληφε. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ περὶ τῶν ἐν 
το Διδου λεχτέον᾽ τὸ μὲν γὰρ ἐλπίζειν τι χρηστὸν ἀπ᾽ 

ἐχείνων οὐδετέροις ὑπάρχει, τοῦ δ᾽ ὑποπτεύειν καὶ 
φοβεῖσϑαι τὰ μετὰ τὸν ϑάνατον ἧττον μέτεστιν οἷς 

οὐ γίψνεται ϑανάτου πρόληψις ἢ τοῖς προλαμβάνου- 

σιν ὡς οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς ὁ ϑάνατος᾽ πρὸς μέν γε 
οο τούτους ἐστίν. ἐφ᾽ ὅσον περὶ αὐτοῦ διαλογίζονται 

τι καὶ σκοποῦσι τὰ δ᾽ ὅλως ἀπήλλακται τοῦ φρον- Ὁ 

τίξειν τῶν οὐ πρὸς ἑαυτά, πληγὰς δὲ φεύγοντα καὶ 

τραύματα καὶ φόνους τοῦτο τοῦ ϑανάτου δέδοικεν. 

ὃ καὶ τούτοις φοβερόν ἐστιν.᾽ 

“ς᾽ 9. Ὃ μὲν οὖν λέγουσιν αὑτοῖς ὑπὺ σοφίας πα- 

9 δόξαις κεναῖς Μαάγνίρία8: δόξας ἐν αἷς ῬΑ]. 8 τῶν] 

περὶ τῶν "ἢ, 8 νἱᾶ. ρίουγ. Ρ. 257, 20 1ῦὸ τι Μ εἵ, 

Ῥ. 1108 ἃ: ἐλπίζεις τι χρηστόν 10 οὐδετέροις Χ: οὐδέτερον 

1 τὰ ΝΜ! 20 περὶ αὐτοῦ] οι. ῬαᾺ]. [ογύ, γϑοῦθ 
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ρεσχευασμένα. τοιαῦτ᾽ ἐστίν ὧν δ᾽ ἑαυτοὺς ἀφαι- 
- ἈΝ Ψ , ΒΕ - Ἀ οἷ 

ροῦνται καὶ ἀπελαύνουσιν., ἤδη σκοπῶμεν. τὰς μὲν 

γὰρ ἐπὶ σαρκὸς εὐπαϑείᾳ τῆς ψυχῆς διαχύσεις, ἐὰν 
ὦσι μέτριαι, μηδὲν ἐχούσας μέγα μηδ᾽ ἀξιόλογον" 

ἐὰν δ᾽ ὑπερβάλλωσι, πρὸς τῷ κενῷ καὶ ἀβεβαίῳ 
᾿ ψ' ͵ 93 « Ν ΡΩ 

φορτικὰς φαινομένας καὶ ϑρασείας οὐδὲ ψυχικὰς ἄν 
3. «ΦΧ , 2 Ν Ν δ Ἀ ᾿" ξ΄ 

τις οὐδὲ χαράς, ἀλλὰ σωματικὰς ἡδονὰς καὶ οἷον ἐπι- 

μειδιάσεις καὶ συνεπιϑρύψεις προσείποι τῆς ψυχῆς. 
τι 3 Ψ“ἤ Ἁ ὡς 5 "2 Ἀ Ἁ 

ὃς δ᾽ ἄξιον καὶ δίκαιον εὐφροσύνας καὶ χαρὰς 

νομίξεσϑαι. καϑαραὶ μέν εἰσι τοῦ ἐναντίου καὶ 
᾿ 3 Ψ. [ῳ Φ Ἁ Α 3 Ἁ 

σφυγμὸν οὐδένα χεχραμένον οὐδὲ δηγμὸν οὐδὲ 

μετάνοιαν ἔχουσιν οἰκεῖον δὲ τῇ ψυχῇ καὶ ψυχι- 

χὸν ἀληϑῶς καὶ γνήσιον καὶ οὐκ ἐπείσακτον αὐτῶν 

τἀγαϑόν ἐστιν οὐδ᾽ ἄλογον, ἀλλ: εὐλογώτατον ἐκ 

τοῦ ϑεωρητικοῦ καὶ φιλομαϑοῦς ἢ πρακτικοῦ καὶ 
φιλοκάλου τῆς διανοίας φυόμενον. ὧν ὅσας ἕκάτε- 

ρον καὶ ἡλίκας ἡδονὰς ἀναδίδωσιν. οὐκ ἄν τις 

ἀνύσειε διελθεῖν προϑυμούμενος" ὑπομνῆσαι δὲ 
’ [ 3 ἴω ΄ , Ἁ ΝῚ 2 

βροαχεὼς αἵ ὃ ἱστορίαι πάρεισι πολλὰς μὲν ἐπιτερ- 

πεῖς διατριβὰς ἔχουσαι. τὸ δ᾽ ἐπιϑυμοῦν ἀεὶ τῆς 

ἀληϑείας ἀκόρεστον καταλείπουσαι καὶ ἄπληστον 
ς ΔΑΝ 3 τι 3 ὡλ ν - 9 » ΄, 
ἡδονῆς δι ἣν οὐδὲ τὸ ψεῦδος ἀμοιρεῖ χάριτος. 

ἀλλὰ καὶ πλάσμασι καὶ ποιήμασι τοῦ πιστεύεσθαι 
΄ " Φ᾽ Ἀ -" 9 

μὴ προσόντος ἔνεστιν ὅμως τὸ πεῖϑον. 

8 ἐὰν μὲν ἢ 6 5807, νἱᾶ. οὐ ψυχικὰς ἴ χαρὰς Ἐ: 
χάριτας 10. σωματικαῖς ἡδοναῖς οἷον ἐπιμειδιάσεις οτ- 
ὙΘΥΘΘΗῸ5 10. ἐπιμειδιάσεις] 50, ἐπὶ ταῖς σωματ. ἡδοναῖς 
18 ὑπομνῆσαι) 1. 6. ἵνα ὑπομνήσωσι, ΟἿ ΠῚ πάρεισι ΘοοΟμἸθ- 
σομάστη 19 αἵ 8᾽] ἦ τε πεῖρα αἴ τε ἢ. αἵ γε Ὗ 
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10. “Ἑννόει γάρ, ὡς δὰκνόμενοι τὸν Πλάτωνος 1098. 

ἀναγιγνώσκομεν ᾿Δτλαντικὸν καὶ τὰ τελευταῖα τῆς 

᾿Ιλιάδος. οἷον ἱερῶν κλειομένων ἢ ϑεάτρων ἐπι- 
ποϑοῦντες τοῦ μύϑου τὸ λειπόμενον. αὐτῆς δὲ τῆς 

ἀληϑείας ἣ μάϑησις οὕτως ἐράσμιόν ἐστι καὶ ποϑει- 

νόν, ὡς τὸ ζῆν καὶ τὸ εἶναι διὰ τὸ γιγνώσκειν" τοῦ 
ὃὲ ϑανάτου τὰ σκυϑρωπότατα λήϑη καὶ ἄγνοια καὶ 

σκότος. ἧ καὶ νὴ 4ία μάχονται τοῖς φϑείρουσι τῶν 

ἀποθανόντων τὴν αἴσϑησιν ὀλίγου δεῖν ἅπαντες, 

ὡς ἐν μόνῳ τῷ αἰσϑανομένῳ καὶ γιγνώσκοντι τῆς 

ψυχῆς τιϑέμενοι τὸ ζῆν καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ χαίρειν. 
ἔστι γὰρ καὶ -τοῖς ἀνιῶσι τὸ μεϑ’ ἡδονῆς τινος Β 
ἀκούεσϑαι. καὶ ταραττόμενοι πολλάκις ὑπὸ τῶν 

λεγομένων καὶ κλαίοντες ὅμως λέγειν κελεύομεν, 

ὥσπερ οὗτος 

“οἶμον πρὸς αὐτῷ γ᾽ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν. 
᾿χἀγώ γ᾽ ἀκούειν" ἀλλ᾽ ὅμως ἀκουστέον." 

ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἔοικε τῆς περὶ τὸ πάντα γιγνώσκειν 

ἡδονῆς ἀκρασία τις εἶναι καὶ δύσις ἐκβιαξομένη τὸν 

λογισμόν: ὅταν δὲ μηδὲν ἔχουσα βλαβερὸν ἢ λυ- 

πηρὸν ἱστορία καὶ διήγησις ἐπὶ πράξεσι καλαῖς καὶ 

μεγάλαις προσλάβῃ λόγον ἔχοντα δύναμιν καὶ χάριν, 

ὡς τῶν Ἡροδότου τὰ Ἑλληνικὰ καὶ τὰ Περσικὰ 

τῶν Ξενοφῶντος τ 

ὃ ὡς καὶ τὸ ζῆν ποϑεῖται διὰ τὸ γινώσχειν Μδανῖριαβ 

ργϑϑίθι πϑρθϑβϑίἐαὔθαι οἵ. Ῥϑι]ο ρΡοβῦ Ἰἴπ, 11 12 ἔνεστι 

Ἡρου νου άθη8 16 ϑόρῃ. ΟΝ. 1109 98 τὰ Περσικὰ καὶ 

Ἑλληνικὰ Ῥαδηλ8 
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ὅσσα ὃ Ὅμηρος ἐϑέσπισε ϑέσκελα εἰδώς" 

ἢ τὰς γῆς Περιόδους Εὔδοξος ἢ Κτίσεις καὶ Πολιτείας 

᾿ἀριστοτέλης ἢ Βίους ἀνδρῶν ᾿Δριστόξενος ἔγραψεν, 
οὐ μόνον μέγα καὶ πολὺ τὸ εὐφραῖνον ἀλλὰ καὶ 

καϑαρὸν καὶ ἀμεταμέλητόν ἐστι. τίς δ᾽ ἂν φάγοι 

πεινῶν καὶ πίοι διψῶν τὰ Φαιάκων ἥδιον ἢ διέλθοι 

τὸν Ὀδυσσέως ἀπόλογον τῆς πλάνης; τίς δ᾽ ἂν ἡσϑείη 
συναναπαυσάμενος τῇ καλλίστῃ γυναικὶ μᾶλλον ἢ 

προσαγρυπνήσας οἷς γέγραφε περὶ Πανϑείας Ξενοφῶν 

ἢ περὶ Τιμοκλείας᾿ “ριστόβουλος ἢ Θήβης Θεόπομπος: 
11. “᾿4λλὰ ταῦτα ᾿ ἵ τῆς ψυχῆς, ἐξωϑοῦσι δὲ καὶ 

τὰς ἀπὸ τῶν μαϑημάτων. καίτοι ταῖς μὲν ἱστορίαις 

ἁπλοῦν τι καὶ λεῖον ἔστιν, αἵ δ᾽ ἀπὸ γεωμετρίας 

καὶ ἀστρολογίας καὶ ἁρμονικῆς δριμὺ καὶ ποικέλον 

ἔχουσαι τὸ δέλεαρ οὐδενὸς τῶν ἀγωγίμων ἀποδέου- 
σιν, ἕλκουσαν καϑάπερ ἴυγξι τοῖς διαγράμμασιν" ὧν 

ὁ γευσάμενος, ἄνπερ ἔμπειρος ἧ, τὰ Σοφοκλέους 

περίεισιν ἄδων 

“μουσομανεῖ δ᾽ ἐλᾷ φρὴν δακέτῳ ποτὶ δειράν, 
εὔχομαι δ᾽ ἔκ τὲ λύρας ἔκ τε νόμων, 

οὺς Θαμύρας περίαλλα μουσοποιεῖ᾽ 

1 νἱᾶ, Οδ!]θοι. Βγαριη. 886 ρ. {87 θὰ, ΒΟΒηΘΙ θυ, 
1ρι ὍΣὦ τὲ (Ρ41. 2 ἢ] δαδίξαν ὡς 10. τὰς γῆς Περιό- 
δους Ἔ: τὰς περιόδους 11 ἀλλὰ ταύτας τε τῆς ψυχῆς ἐξω- 

ϑοῦσι καὶ τὰς ἀπὸ τῶν μαϑ. ΥΥ. Μαῖα ἀλλὰ ταύτας τὲ τῆς 
ψυχῆς [ἐξωϑοῦσι τὰς ἡδονάς] ἐξωϑοῦσι δὲ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν μ. 
Τιαοαπασῃ ᾿πβϑυαὶϊῦ ΘΠ Θ5 18 οὐδενὸς τῶν ἀγωγίμων ΕΒ: 
οὐδὲν ἀγώγιμον. 19 Ναῦοῖκ. Ρ. 188 Ὁ. ἐλᾷ φρὴν ΒΟΣΙΡΒΙ: 
ἐλαφϑήν Ῥαϊ]. ἐλάμῳφϑην οοἰοτϊ. ἐθαάλῳφϑην ΒυνποϊααΒ, ἐμάρ- 
φϑην Μ Βομβτηϊα ι8 10. δακέτῳ ΒναπΟΚίαΒ: δ᾽ ἂν καὶ τὸ 
20 εὔχομαι (ἴω ῬΑ]. Ν3)]} κ6. ἐλᾶν 21 οὺς Ῥογβοπ: οὐ 

σι 

"» 0 

1 
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καὶ νὴ ΠΡ οτος καὶ ᾿Δρίσταρχος καὶ ᾿Αρχιμήδης. 
ὅπου γὰρ οἵ φιλογραφοῦντες οὕτως ἄγονται τῇ 

πιϑανότητι τῶν ἔργων, ὥστε Νικίαν γράφοντα τὴν Ε 

Νέκυιαν ἐρωτᾶν πολλάκις τοὺς οἰκέτας εἰ ἠρίστηκε, 

5 Πτολεμαίου δὲ τοῦ βασιλέως ἑξήκοντα τάλαντα τῆς 

γραφῆς συντελεσϑείδης πέμψαντος αὐτῷ, μὴ λαβεῖν 

ἱηδ᾽ ἀποδόσϑαι τοὔργον τίνας οἰόμεϑα καὶ πηλί- 

χας ἡδονὰς ἀπὸ γεωμετρίας δρέπεσϑαι καὶ ἀστρο- 

λογίας Εὐκλείδην γράφοντα τὰ διοπτρικὰ χαὶ Φί. 

ιὸ λίππον ἀποδεικνύντα περὶ τοῦ σχήματος τῆς σελήνης 

καὶ ᾿Δρχιμήδην ἀνευρόντα τῇ γωνίᾳ τὴν διάμετρον 

τοῦ ἡλίου τηλικοῦτον τοῦ μεγίστου κύκλου μέρος 
οὖσαν. ἡλίκον ἡ γωνία τῶν τεσσάρων ὀρϑῶν᾽ καὶ 
᾿Απολλώνιον καὶ ᾿Φρίσταρχον, ἑτέρων τοιούτων εὑ- 

ιὸ ρετὰς γενομένους, ὧν νῦν ἡ ϑέα καὶ κατανόησις 

ἡδονάς τε μεγάλας καὶ φρόνημα ϑαυμάσιον ἐμποιεῖ 

τοῖς μανϑάνουσι; καὶ οὐκ ἄξιον οὐδαμῇ τὰς ἐκ τῶν 
ὀπτανείων καὶ ματρυλείων ἡδονὰς ἐκείνας παρα- 1094 

βάλλοντας ταύταις καταισχύνειν τὸν “Ἑλικῶνα καὶ 

9 τὰς Μούσας 

“ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 

οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σίδηρος" 

ἀλλ᾽ αὗται μέν εἰσιν ὡς ἀληϑῶς ἀκήρατοι νομαὶ 

μελισσῶν, ἐκεῖνα δὲ συῶν καὶ τράγων κνησμοῖς 

95 ἔοικε, προσαναπιμπλάντα τῆς ψυχῆς τὸ παϑητικώ- 

τατον. ἔστι μὲν οὖν ποικίλον καὶ ἰταμὸν τὸ φιλή- 

4 ἕ; νεχυίαν 1 Ἔ; τὸ ἔργον 9. Χ; διοπτικὰ 

18 ΠυαθΌπθταβ: ματρυλλων 21 αν. Ηΐρροὶ. τό 22 οὔτ᾽ 

ἰάσομαι: οὐδ᾽ 
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δονον᾽ οὔπω δέ τις ἐρωμένῃ πλησιάσας ὑπὸ χαρᾶς 
ἐβουϑύτησεν οὐδ᾽ εὔξατό τις ἐμπλησϑεὶς ὄψων ἢ 

πεμμάτων βασιλικῶν εὐθὺς ἀποθανεῖν. Εὔδοξος 

δ᾽ εὔχετο παραστὰς τῷ ἡλίῳ καὶ καταμαϑὼν τὸ 

σχῆμα τοῦ ἄστρου καὶ τὸ μέγεϑος καὶ τὸ εἶδος ὡς 
ὁ Φαέϑων καταφλεγῆναι᾽ καὶ Πυϑαγόρας ἐπὶ τῷ 

διαγράμματι βοῦν ἔϑυσεν, ὥς φησιν ᾿Ζπολλόδωρος᾽ 

“ἡνίκα Πυϑαγόρης τὸ περικλεὲς εὕρετο γράμμα 

κεῖν᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ λαμπρὴν ἤγετο βουϑυσίην. 

εἶτε περὶ τῆς ὑποτεινούσης ὡς ἴσον δύναται ταῖς 

περιεχούσαις τὴν ὀρϑήν., εἶτε πρόβλημα περὶ τοῦ 
χωρίου τῆς παραβολῆς. ᾿Δρχιμήδην δὲ βία τῶν 
διαγραμμάτων ἀποσπῶντες ὑπήλειφον οἵ ϑεράπον- 

τερ᾽ ὃ δ᾽ ἐπὶ τῆς κοιλίας ἔγραφε τὰ σχήματα τῇ 
στλεγγίδι, καὶ λουόμενος ὥς φασιν ἐκ τῆς ὑπερ- 
χύσεως ἐννοήσας τὴν τοῦ στεφάνου μέτρησιν οἷον 

ἔκ τινος χατοχῆς ἢ ἐπιπνοίας ἐξήλατο βοῶν “εὕρηκα, 
καὶ τοῦτο πολλάκις φϑεγγόμενος ἐβάδιζεν. οὐδενὸς 

δ᾽ ἀκηκόαμεν οὔτε γαστριμάργου περιπαϑῶς οὕτω 

᾿βέβρωκα᾽ βοῶντος οὔτ᾽ ἐρωτικοῦ “πεφίληκα,᾽ μυ- 

ρίων μυριάκις ἀκολάστων γεγονότων καὶ ὄντων" 

ἀλλὰ καὶ βδελυττόμεϑα τοὺς μεμνημένους δείπνων 

ἐμπαϑέστερον, ὡς ἐφ᾽ ἡδοναῖς μικραῖς καὶ μηδενὸς 
ἀξίαις ὑπερασμενίζοντας᾽" Εὐδόξῳ δὲ καὶ ᾿ἀρχιμήδει 

2 Ἔ; ηὔξατο -- ηὔχετο 8 νἱά. Απέμ. Ῥα]. 7, 119. 
Ῥτγθροσ. Ρ. ΧΙΥ͂ 9 κλεινὸς ἐφ᾽ ᾧ κλεινὴν ἤγαγε ΑἸμοπαθὰβ 
Ρ. 418 Ὁ. ἐφ᾽ ὅτῳ Ὀΐορ. 1,86τξ. 8, 19: ἐφ᾽ ὦ 11 πρό- 
βλημα] 61. Μαάνίρίαβ Ρτο ρα δον 
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καὶ ἹΙππάρχῳ συνενθουσιῶμεν" καὶ Πλάτωνι πειϑό- 
μεϑα περὶ τῶν μαϑημάτων, ὡς ἀμελούμενα δι᾽ 
» νι ΄, , " ἄγνοιαν καὶ ἀπειρίαν ὅμως βίᾳ ὑπὸ χάριτος αὖ- Ὁ 
ξάνεται." 

12. “Ταύτας μέντοι τὰς τηλικαύτας καὶ τοσαύτας 

ἡδονὰς ὥσπερ ἀενάους ἐκτρέποντες οὗτοι καὶ ἀπο- 

στρέφοντες οὐκ ἐῶσι γεύεσϑαι τοὺς πλησιάσαντας 

αὐτοῖς" ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπαραμένους τὰ ἀκάτια φεύ- 
γειν ἀπ᾽ αὐτῶν χελεύουσι᾽ Πυϑοκλέους δὲ πάντες 
καὶ πᾶσαι δέονται δι’ ᾿Επικούρου καὶ ἀντιβολοῦσιν, 

ὅπως οὐ ζηλώσῃ τὴν ἐλευϑέριον καλουμένην παι- 

δείαν" ᾿Ζ4πελλῆν δέ τινα ϑαυμάζοντες καὶ ὑπερασπα- 

ζόμενοι γράφουσιν ὅτι τῶν μαϑημάτων ἀποσχόμενος 

ἐξ ἀρχῆς καϑαρὸν ἕαυτὸν ἐτήρησε᾽ περὶ δὲ τῆς 
ἱστορίας. ἵνα τὴν ἄλλην ἀνηκοΐαν ἐάσω. παραϑήσο- 

μαν μόνα τὰ Μητροδώρου, γράφοντος ἐν τοῖς περὶ 

Ποιημάτων “ὅϑεν μηδ᾽ εἰδέναι φάσκων, μεϑ' 

ὁποτέρων ἦν ὃ Ἕκτωρ, ἢ τοὺς πρώτους στίχους 
τῆς Ὁμήρου ποιήσεως, ἢ πάλιν τὰ ἐν μέσῳ, μὴ 
ταρβήσῃς. ὅτι τοίνυν αἱ τοῦ σώματος ἡδοναὶ 

καϑάπερ οἱ ἐτησίαι μαραίνονται μετὰ τὴν ἀχμὴν 
καὶ ἀπολήγουσιν, οὐ λέληϑε τὸν ᾿Επίκουρον᾽ δια- 

. πορεῖ γοῦν, εἰ γέρων ὃ σοφὸς ὧν καὶ μὴ δυνάμενος 
πλησιάζειν ἔτι ταῖς τῶν καλῶν ἁφαῖς χαίρει καὶ 

1 Πλάτωνι] Πρ. ρΡ. ὅ28 ὁ δ ταύτας μέντοι τὰς τηλι- 
καύτας κτλ.] νἱᾶ. Ἐρίουν. ». 160,17 ΙἸΡ. τοσαύτας] τοιαύτας) 
6 ὥσπερ] «ἃ. πηγὰς ἃαὺ κρουνοὺς ἢ. καὶ ὥσπερ ἴβθπουὶ 

ΠΟῊ ᾿πὐθ]]οσοὸ 8 τὰ ἀκάτια] οἵ. Ρ». 1δἃ 9 Πυϑοκλέους) 

γ᾽, ΕΡΙοαγ, Ρ. 1580, 2ὅ 12 οὗ Βρίουν, 1817, 21 11 Ποιη- 

μάτων (τη ρθΥΖῖι8: ποιητῶν 21 υἱὰ, Ερίοαν. 98, 31 

ῬΙαίατομὶ Μοτγα]ῖα, ΥἹ. ΥἹ. Ὁ 

» ἕο 
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ψηλαφήσεσιν᾽ οὐ ταὐτὰ μὲν τῷ Σοφοκλεῖ διανοού- 
3 Ψ΄ 2 Ἶ Ἁ ς ΄ δ’ 

μενος, ἀσμένως ἐχφυγόντι τὴν ἡδονὴν ταύτην, ὥσπερ 

ἄγριον καὶ λυττῶντα δεσπότην" ἀλλ᾽ ἔδει γε τοὺς 

ἀπολαυστικούς., δρῶντας ὅτι πολλὰς ἀφαυαίνει τῶν 

ἡδονῶν τὸ γῆρας 
ξο ἥ τ᾿ ᾿ἀφροδίτη τοῖς γέρουσιν ἄχϑεται᾽" 

109ὅ κατ᾽ Εὐριπίδην, ταύτας μάλιστα συνάγειν τὰς ἣδο- 

τ 

νάς. ὥσπερ εἰς πολιορκίαν ἄσηπτα σιτία καὶ ἄφϑαρτα 

παρατιϑεμένους" εἶτ᾽ ἄγειν ἀφροδίσια τοῦ βίου καὶ 
μεϑεόρτους καλὰς ἐν ἱστορίαις καὶ ποιήμασι δια- 

τρίβοντας ἢ προβλήμασι μουσικοῖς καὶ γεωμετρικοῖς. 

οὐ γὰρ ἂν ἐπῆλϑεν αὐτοῖς εἰς νοῦν βαλέσϑαι τὰς 

τυφλὰς καὶ νωδὰς ἐκείνας ψηλαφήσεις καὶ ἐπιπηδή- 

σεις τοῦ ἀκολάστου, μεμαϑηκόσιν. εἰ μηδὲν ἄλλο, 
γράφειν περὶ Ὁμήρου καὶ περὶ Εὐριπίδου, ὡς ᾽Ζ4ρι- 

στοτέλης καὶ “Πρακλείδης καὶ Ζικαίαρχος. ἀλλ᾽ 

οἶμαι τοιούτων ἐφοδίων μὴ φροντίσαντες, τῆς δ᾽ 

ἄλλης αὐτῶν πραγματείας ἀτερποῦς καὶ ξηρᾶς, ὥσπερ 

αὐτοὶ τὴν ἀρετὴν λέγουσιν, οὔσης, ἥδεσθαι πάντως 

ἐθέλοντες. τοῦ δὲ σώματος ἀπαγορεύοντος, αἰσχρὰ 

καὶ ἄωρα πράττειν ὁμολογοῦσι, τῶν τε προτέρων 

ἡδονῶν ἀναμιμνήσκοντες ἑαυτοὺς καὶ χρώμενοι ταῖς 

παλαιαῖς ἀπορίᾳ προσφάτων ὥσπερ τεταριχευμέναιο, 
καὶ νεκρὰς ἄλλας δὴ πάλιν καὶ τεϑνηκυίας οἷον ἐν 

τέφρᾳ ψυχρᾷ τῇ σαρκὶ κινοῦντες παρὰ φύσιν καὶ 

1 ἕ; τὰ αὐτὰ 10. μὲν] γε Β. μέντοι 1:10. Σοφοκλεῖ] 
οἵ. ν». 188 ὁ 6 οὗ Νδαοῖϊ. ρ. 869 18 οὗ Ἐρίουν. 848, 19 
18 οϑάθῃ. ρ. 88, 1 ῶ4 νεκρὰς Μδάν]ριαβ: νεχραῖς 
10. δὴ ἔ: δὲ 



ΝΟΝ ῬΟΙ͂ΒΕ ΒΌΑΥΙΤΕΝ ΥΙΥΙ 580. ἘΡΙΟ. 381 

ἀναξζωπυροῦντες, ἅτε δὴ μηδὲν οἰκεῖον ἡδὺ μηδὲ 6 

χαρᾶς ἄξιον ἔχοντες ἕν τῇ ψυχῇ παρεσκευασμένον." 

18. “Καίτοι τἄλλα μὲν ἡμῖν ὡς ἐπῆλϑεν εἴρη- 
ται μουσικὴν δ᾽ ὅσας ἡδονὰς καὶ χάριτας οἵας 

5 φέρουσαν ἀποστρέφονται καὶ φεύγουσι, βουλόμενος 

οὐκ ἄν τις ἐκλάϑοιτο. δι᾽ ἀτοπίαν ὧν Ἐπίκουρος 

λέγει ᾿φιλοϑέωρον μὲν ἀποφαίνων τὸν σοφὸν ἐν 
ταῖς Ζιαπορίαις καὶ χαίροντα παρ᾽ ὁντινοῦν ἕτερον 

ἀκροάμασι καὶ ϑεάμασι ΖΔιονυσιακοῖς, προβλήμασι 

ιο ὃὲ μουσικοῖς καὶ κριτικῶν φιλολόγοις ξητήμασιν 
οὐδὲ παρὰ πότον διδοὺς χώραν, ἀλλὰ καὶ τοῖς 
φιλομούσοις τῶν βασιλέων παραινῶν στρατιωτικὰ 

διηγήματα καὶ φορτικὰς βωμολοχίας ὑπομένειν μᾶλλον 
ἐν τοῖς συμποσίοις ἢ λόγους περὶ μουσικῶν καὶ 

τ. ποιητικῶν προβλημάτων περαινομένους. ταυτὶ γὰρ 
ἐτόλμησε γράφειν ἐν τῷ περὶ Βασιλείας. ὥσπερ "Ὁ 

Σαρδαναπάλῳ γράφων ἢ Νανάρῳ τῷ σατραπεύσαντι 

Βαβυλῶνος. οὐδὲ γὰρ ᾿Ιέρων γ᾽ ἂν οὐδ᾽ Ἄτταλος 

οὐδ᾽ ᾿Φρχέλαος ἐπείσϑησαν Εὐριπίδην καὶ Σιμωνίδην 
.9 καὶ Μελανιππίδην καὶ Κράτητας καὶ 4ιοδότους 

,, ἀναστήσαντες ἐκ τῶν συμποσίων κατακλῖναι Κάρ- 

δακας καὶ ᾿Δγριᾶνας μεϑ’ ἑαυτῶν καὶ Καλλίας 

᾿γελωτοποιοὺς καὶ Θρασωνίδας τινὰς καὶ Θρασυ- 

λέοντας. ὀλολυγμοὺς καὶ κροτοϑοβύρους ποιοῦντας. 

δ᾽ οὐκ ἄν τις οὐδὲ βουλόμενος ἐκλ. ἢ. ῬΟΒΒ18 οὐὔϊατα 

καὶ βουλ. οὐκ ἄν τις ἐκλ. 864 οἵ, Ρ». 880, 18 7 οἵ. ᾿ρίοαν, 
98, 16 8 Διαπορίαις ᾿αβιηθ8: διαπορίαις οἵ, ». 1127 ἃ, 

Ῥίοσ. Ἰμαοχῦ. 10, 120. 121 12 Μ: στρατηγικὰ 19 ᾿4ρχέ- 

λαος) δα. οὐδὲ Περδίκκας Ἐὶ 
26 Ἐ 
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εἰ δὲ Πτολεμαῖος ὃ πρῶτος συναγαγὼν τὸ μουσεῖον 

Ε τούτοις ἐνέτυχε τοῖς καλοῖς καὶ βασιλικοῖς παραγ- 

γέλμασιν, ἄρ᾽ οὐκ ἂν εἶπε τοῖς Σαμίοις, ὦ Μοῦσα, 
τίς ὃ φϑόνος;᾽ ᾿Αϑηναίων γὰρ οὐδενὶ πρέπει ταῖς 

“Μούσαις οὕτως ἀπεχϑάνεσϑαι καὶ πολεμεῖν, δ 

ὅσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς. ἀτύξονται βοὰν 
Πιερίδων ἀίοντα.᾽ 

τί λέγεις, ὦ ᾿Επίκουρε;: κιϑαρῳδῶν καὶ αὐλητῶν 
ξωϑεν ἀκροασόμενος εἰς τὸ ϑέατρον βαδίζεις, ἐν δὲ 

συμποσίῳ Θεοφράστου περὶ συμφωνιῶν διαλεγο- τὸ 

μένου καὶ ᾿Αφριστοξένου περὶ μεταβολῶν καὶ ᾿ώρι- 

στοτέλους περὶ Ὁμήρου, τὰ ὦτα καταλήψῃ ταῖς χερσὶ 

δυσχεραίνων καὶ βδελυττόμενος; εἶτ᾽ οὐκ ἐμμελέ- 
Β' στερον ἀποφαίνουσι τὸν Σκύϑην ᾿“τέαν ὅς, ᾿Ισμηνίου 

τοῦ αὐλητοῦ ληφϑέντος αἰχμαλώτου καὶ παρὰ πότον τὸ 

αὐλήσαντος. ὥμοσεν ἥδιον ἀκούειν τοῦ ἵππου χρε- 

μετίζοντος; οὐχ ὁμολογοῦσι δὲ τῷ καλῷ πολεμεῖν 
τὸν ἄσπονδον καὶ ἀκήρυκτον πόλεμον; εἰ δὲ μὴ ἡδονὴ 

1090 πρόσεστι, τί σεμνὸν καὶ καϑάριον νὴ 410 ἀσπά- 

ζονται καὶ ἀγαπῶσιν; οὐκ ἦν δὲ πρὸς τὸ ἡδέως ξῆν 
ἐπιεικέστερον μύρα καὶ ϑυμιάματα δυσχεραίνειν ὡς 

κάνϑαροι καὶ γῦπες, ἢ κριτικῶν καὶ μουσικῶν λα- 

λιὰν βδελύττεσϑαι καὶ φεύγειν; ποῖος γὰρ ἂν αὐλὸς 

ἢ κιϑάρα διηρμοσμένη πρὸς ὠδήν, ἢ τίς χορός 

τῷ Ξ- 

ἢ ἐνέτυχε Οοθούυδ: συνέτυχε 8 τϑοῦθ ἀϊβϑύυϊηχιῦ ἸοΟ ΠῚ 
Μαανυϊριαβ, βθα. τηϑ]τη ὦ Μοῦσαι. Ῥοπᾶμυβ βϑηῤθηύδθ ἴῃ 
᾿ϑηναίων Ἰποῦτηθῦὺ 6 Ρίηᾶεαι. Ργίῃ. 1 11 ᾿Δριστοτέλους 
Νδυοϊαβ: ἀριστοφάνους οἵ, Αὐϊδύοῦ, ΕὙαρτα, 107 7 80 
Πριουν. Ρ. 815, 29 19 νὴ Δί᾽ ἔ: ἣν (Ρα}.) 
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ς 3 - 

εὐρύοπα χέλαδον ἀκροσόφων ἀγνύμενον διὰ στο- 

[μάτων 

φϑεγγόμενος. οὕτως εὔφρανεν ᾿Επίκουρον καὶ Μη- 

τρόδωρον, ὡς ᾿Δριστοτέλη καὶ Θεόφραστον καὶ ΖΊι- 
5 κχαίαρχον καὶ ᾿Ιερώνυμον οἵ περὶ χορῶν λόγοι καὶ 

διδασκαλιῶν καὶ τὰ δι’ αὐλῶν προβλήματα καὶ 

δυϑμῶν καὶ ἁρμονιῶν; οἷον διὰ τί τῶν ἴσων αὐλῶν 

ὁ στενότερος ὁ βαρύτερον φϑέγγεται" καὶ διὰ τί, 

τῆς σύριγγος ἀνασπωμένης, πᾶσιν ὀξύνεται τοῖς 

ιο φϑόγγοις. κλινομένης δέ, πάλιν βαρύνει, καὶ συν- 
αχϑεὶς πρὸς τὸν ἕτερον βαρύτερον διαχϑεὶς δ᾽ 

ὀξύτερον ἠχεῖ" καὶ τί δήποτε τῶν ϑεάτρων ἂν ἄχυρα 

τῆς ὀρχήστρας κατασκεδάσῃς ἢ χοῦν, ὃ λαὸς τυφλοῦ- 

ται καὶ χαλκοῦν ᾿4λέξανδρον ἐν Πέλλῃ βουλόμενον 

τῷ πονῆσαι τὸ προσκήνιον οὐκ εἴασεν ὃ τεχνίτης, ὡς 

διαφϑεροῦντα τῶν ὑποκριτῶν τὴν φωνήν" καὶ τί 

δήποτε τῶν γενῶν διαχεῖ τὸ χρωματικόν, ἡ δ᾽ ἀρ- 

μονία συνίστησιν. ἤϑη ὃὲ ποιητῶν καὶ πλάσματα 

καὶ διαφοραὶ χαραχτήρων καὶ λύσεις ἀποριῶν ἐν 

ο τῷ πρέποντι καὶ γλαφυρῷ τὸ οἰκεῖον ἅμα καὶ πιϑα- 
νὸν ἔχουσαι τὸ τοῦ Ξενοφῶντος ἐκεῖνο μοι δοκοῦσι. 

1 Βευρκ. 8 ρ. 119 6 δι᾽] περὶ ὟΥ. ἐξὺ δ στενότερος] 
δἂᾷ, ὀξύτερον, ὁ δ᾽ εὐρύτερος Παϑπλιδ τϑοῦὺθ πιθὼ Ὁ] 6Πὶ 
βϑηθηία; αὐᾶγθ Ἰαοαπδ ἢ] δἰ ρη] βοανὶ 10 βαρύνεται Ἰάθηι 

11 βαρύτερον Χ 10. διασχεϑεὶς Μααν 1ρΊα5 18 ἢ χοῦν] 
οι. Ῥα]. 10. ὁ λαὸς] οογγαρύμμη. κοχάος Ῥα], Ἡ ΣΙ Θ᾽ πι8:; 

ἴξω οἰΐαιη 3 ποῦ ὁ χάος αὖ δαἀποίαγιν ΥΥ. ὁ ἦχος Τὺ. οἵ. 
Ῥ. 121 Ὁ. ὁ χορὸς ὙΥ͂ 001]. Ατ]ϑύου. ῬΥΟΌΪΘΙΩ, 11,265 17 γενῶν] 
μελῶν Τὰ 18 καὶ πλασμάτων διαφοραὶ ῬαΙ. 

σ 
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καὶ τὸν ἐρῶντα ποιεῖν ἐπιλανθάνεσθαι τοσοῦτον 

ἡδονῇ κρατοῦσαι.᾽ 

14. Ἧς οὐ μέτεστι τούτοις. ὡς δέ φασιν οὐδὲ 

βούλονται μετεῖναι" κατατείναντες δὲ τὸ ϑεωρητικὸν 

εἰς τὸ σῶμα καὶ κατασπάσαντες ὥσπερ μολιβδίσι 

ταῖς τῆς σαρχὸς ἐπιϑυμίαις οὐδὲν ἀπολείπουσιν 

ἱπποκόμων ἢ ποιμένων, χόρτον ἢ καλάμην ἤ τινὰ 
πόαν προβαλλόντων, ὡς ταῦτα βόσκεσϑαι καὶ τρώ- 

γειν προσῆκον αὐτῶν τοῖς ϑρέμμασιν. ἦ γὰρ οὐχ 
δ 3 - ᾿Ὶ Ἁ " “- , ς " οὕτως ἀξιοῦσι τὴν ψυχὴν ταῖς τοῦ σώματος ἡδοναῖς 

κατασυβωτεῖν. ὅσον ἐλπίσαι τι περὶ σαρκὸς ἢ παϑεῖν 
Ἃ - ΄ ) » Ν Χ Ε] 
ἢ μνημονεῦσαι χαίρουσαν, οἰχεῖον δὲ μηδὲν μηδ 

ἡδὺ μηδὲ τερπνὸν ἐξ αὑτῆς λαμβάνειν μηδὲ ξητεῖν 
ἐῶντες; καίτοι τί γένοιτ᾽ ἂν ἀλογώτερον, ἢ δυεῖν 
, 3 -ιϑ ς “ἷ , ΄ ὄντοιν, ἐξ ὧν ὃ ἄνθρωπος πέφυκε, σώματος καὶ 

- - ᾿ , ς , 3 ΄ 

ψυχῆς. ψυχῆς δὲ τάξιν ἡγεμονικωτέραν ἐχούσης; 

σώματος μὲν ἴδιόν τι καὶ κατὰ φύσιν καὶ οἰκεῖον 
ἀγαϑὸν εἶναι, ψυχῆς δὲ μηδέν, ἀλλὰ τῷ σώματι 
καϑῆσϑαι προσβλέπουσαν αὐτὴν καὶ τοῖς μὲν τοῦ 
σώματος πάϑεσιν ἐπιμειδιῶσαν καὶ συνηδομένην καὶ 

συγχαίρουσαν, αὐτὴν δ᾽ ἀκίνητον ἐξ ἀρχῆς καὶ 
3 - ΑἹ Χ ο »" , 3 " ἀπαϑῆ καὶ μηδὲν αἱρετὸν ἔχουσαν μηδ᾽ ὀρεχτὸν 
ο’ λ ΄ ἽἊ Ἁ ς - 3 , 

ὅλως μηδὲ χαρτόν; ἢ γὰρ ἁπλῶς ἀποκαλυψαμεένους 

ἔδει σαρκοποιεῖν τὸν ἄνϑρωπον ὅλον, ὥσπερ ἔνιον 

ποιοῦσι τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν ἀναιροῦντες, ἢ δύο 

φύσεις ἐν ἡμῖν διαφόρους ἀπολιπόντας ἴδιον ἀπο- 

1 ἐρῶντα ΟοὈοίαβ 6011. ΧΘπορῃ. Ογπθρσθῦ. ὅ, 88: ἔρωτα 
4 οἵ, Ερίουτ. Ρ. 288, 7 11 ὅσον] οἵ ἣν, πο ορὺυθ [12 μηδὲν 
μηδ᾽ ἢ: μὴ δὲ (ΡᾺ].) ααὖ μηδὲν 

2ὅ 
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λιπεῖν ἑκατέρας καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν καὶ οἰχεῖον 

καὶ ἀλλότριον. ὥσπερ ἀμέλει ἑκάστη τῶν αἰσϑήσεων 
πρὸς ἴδιόν τι πέφυκεν αἰσϑητόν, εἰ καὶ πάνυ συμ- 

παϑοῦσιν ἀλλήλαις. ἔστι δὲ τῆς ψυχῆς ἴδιον αἰσϑη- 
τήριον ὃ νοῦς, ᾧ μηδὲν οἰκεῖον ὑποκεῖσθαι, μὴ 

ϑέαμα μὴ κίνημα μὴ πάϑος συγγενὲς οὗ τυγχάνουσα 

χαίρειν πέφυκε, πάντων ἀλογώτατόν ἐστιν εἰ μή τι 

δι 

νὴ Ζία λέληϑα συνεπισυκοφαντῶν τοὺς ἄνδρας." 

156. Κἀγὼ πρὸς αὐτόν “οὐχ ἡμῖν γὲ κριταῖς Ε 

1 - ἔφην ᾿ἀλλὰ πάσης ἀφεῖσαν τῆς ἐπηρείας, ὥστε 

ϑαρρῶν τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου πέραινε. ἱπῶς:᾽ εἶπεν" 
οὐ γὰρ ᾿Δριστόδημος ἡμᾶς. εἰ σὺ παντάπασιν 
ἀπηγόρευκας, διαδέξεται; πάνυ μὲν οὖν, εἶπεν ὁ 1091 

᾿Δριστόδημος, ὅταν ἀποχάμῃς. ὥσπερ οὗτος" ἔτι δ᾽ 
ἀκμάξων, ὦ μακάριε. χρῆσαι σεαυτῷ. ὡς μὴ δοκῇς 

ἀπομαλϑακίξεσϑαι.. “καὶ μήν᾽ ὃ Θέων εἶπε ἱπάνυ 
ῥάδιόν ἐστι τὸ λειπόμενον" λείπεται δὲ τὸ πρακτι- 

κὸν ὅσας ἡδονὰς ἔχει διελθεῖν. αὐτοὶ δὲ δήπου 

λέγουσιν ὡς 'τὸ εὖ ποιεῖν ἥδιόν ἐστι τοῦ εὖ 
0 πάσχειν. εὖ δὲ ποιεῖν ἔστι μὲν ἀμέλει καὶ διὰ 

λόγων, τὸ δὲ πλεῖστον ἐν πράξει καὶ μέγιστον, ὡς 

τοὔνομα τῆς εὐεργεσίας ὑφηγεῖται καὶ μαρτυροῦσιν 

αὐτοί. μικρῷ γὰρ ἔμπροσθεν ἠκούομεν. ἔφη. τού- 

του λέγοντος, οἵας φωνὰς ἀφῆκεν Ἐπίκουρος. οἷα 

95 δὲ γράμματα τοῖς φίλοις ἔπεμψεν, ὑμνῶν καὶ μεγα- Β 

μ᾿ οι 

8 λέληϑα ἕ: λέληϑας (Ρα].) 10 τιϑ]ῖπι ἀλλ᾽ ἁπάσης 

12 ἡμᾶς} οπι. ΒΔ]. 16 ὡς ᾿: καὶ 18 οἵ. Ερίουτ. Ρ. 330, 18 

19 τοῦ εὖ ἢ: τοῦ οἵ. Ρ. 118 ὁ 94. οἵας δὲ γραμμάτων φίλων 

ἔπεμψεν Ῥα]. ἀπᾷ6. ἔογξ. οἵας δὲ διὰ γρ. φίλ. ἔπεμψεν 
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λύνων Μητρόδωρον. ὡς “εὖ τε καὶ νεανικῶς ἐξ 

ἄστεως ἅλαδε κατέβη Μίϑρῃ τῷ Σύρῳ βοηϑήσων,, 

καὶ ταῦτα, πράξαντος οὐδὲν τότε τοῦ Μητροδώρου. 
τίνας οὖν οἰόμεϑα καὶ πηλίκας ἡδονὰς εἶναι τὰς 

Πλάτωνος, ὁπηνίκα Δίων ὁρμήσας ἀπ᾽ αὐτοῦ κατέ- 9 
λυδεὲ Διονύσιον καὶ Σικελίαν ἠλευϑέρωσε; τίνας 

δ᾽ ᾿Δριστοτέλους, ὅτε τὴν πατρίδα κειμένην ἐν 
ἐδάφει πάλιν ἀνέστησε καὶ κατήγαγε τοὺς πολίτας: 

τίνας δὲ Θεοφράστου καὶ Φανίου τοὺς τῆς πατρίδος 

Ο ἐκκοψάντων τυράννους: ἰδίᾳ μὲν γὰρ ὅσοις ἐβοήϑη- τὸ 
σαν ἀνδράσιν, οὐ πυροὺς διαπέμποντες οὐδ᾽ ἀλφί- 

τῶν μέδιμνον, ὡς ᾿Επίκουρος ἐνίοις ἔπεμψεν, ἀλλὰ 

φεύγοντας διαπραξάμενοι κατελϑεῖν καὶ δεδεμένους 
λυϑῆναι καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐστερημένους ἀπο- 

λαβεῖν. τί ἂν λέγοι τις ὑμῖν ἀκριβῶς εἰδόσιν; ἀλλὰ 15 

τὴν ἀτοπίαν οὐδὲ βουλόμενον ἔστι τἀνθρώπου παρ- 
ελϑεῖν, τὰς μὲν Θεμιστοκλέους καὶ Μιλτιάδου 

πράξεις ὑπὸ πόδας τιϑεμένου καὶ κατευτελίζοντος. 

ὑπὲρ ἑαυτοῦ δὲ ταυτὶ τοῖς φίλοις γράφοντος ἡ δαι- 

μονίως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπεμελήϑητε ἡμῶν τὰ 90 
περὶ τὴν τοῦ σίτου κομιδὴν καὶ οὐρανομήκη σημεῖα 

Ὁ ἐνδέδειχϑε τῆς πρὸς ἐμὲ εὐνοίας. ὥστ᾽, εἴ τις 

ἐξεῖλε τὸ σιτάριον ἔκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ φιλοσόφου, 

1 οἵ ἘριοῦσαΡ. 159. 2 ἅλαδε κατέβη ὙὟ 60]]. 
Ῥ. 1126 6: ἀλλὰ συνέβη 10. Μέϑρῃ Ῥ. 1.: μέϑρω 9 Φα- 
νίου Βαδτηὰβ 600]]. Αὔπθη. Ρ. 906. 282 ὁ; φεινέου. ϑ6α τηϑ]τ 
Φαινίου 10 νἱᾶ. Ἐρίουν. Ρ. 8406, 29 156 ἀλλὰ τὴν ἀτο- 
πίαν κτλ. οἵ, Βρίοαν. Ὁ. 329, 12 16 ὃ; τοῦ ἀνθρώπου 
19 δαιμονίως ὕὕβοπογαβ: δαΐως οἵ, Ερίοαγ. Ρ. 156, 2ὅ 
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δόξαν ἂν παραστήσαι τὰ ῥήματα τῆς χάριτος, ὡς 

ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ὅλης ἢ τοῦ δήμου τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἐλευϑερωϑέντος ἢ σωϑέντος γραφομένης." 

10. “Ὅτι μὲν οὖν καὶ πρὸς τὰς τοῦ σώματος 
ὅ ἡδονὰς ἡ φύσις δεῖται χορηγίας πολυτελοῦς καὶ οὐκ 

ἔστιν ἐν μάξῃ καὶ φακῇ τὸ ἥδιστον. ἀλλ᾽ ὄψα καὶ 
Θάσια καὶ μύρα 

καὶ πεπτὰ καὶ κροτητὰ τῆς ξουϑοπτέρου 

πελάνῳ μελίσσης ἀφϑόνως δεδευμένα᾽ 

1ὸ ζητοῦσιν αἷ τῶν ἀπολαυστικῶν ὀρέξεις, καὶ πρός γε 

τούτοις εὐπρεπεῖς καὶ νέας γυναῖκας οἷαι Λεόντιον 

καὶ Βοίδιον καὶ ᾿Ηδεῖα καὶ Νικέίδιον ἐνέμοντο περὶ Ε 
τὸν κῆπον, ἀφῶμεν. ταῖς μέντοι τῆς ψυχῆς χαραῖς 

ὁμολογουμένως μέγεϑος ὑποκεῖσϑαι δεῖ πράξεων καὶ 

τό κάλλος ἔργων ἀξιολόγων, εἰ μέλλουσι μὴ διάκενοι 
μηδ᾽ ἀγεννεῖς καὶ κορασιώδεις ἀλλ᾽ ἐμβριϑεῖς ἔσε- 
σϑαι καὶ βέβαιοι καὶ μεγαλοπρεπεῖς. τὸ δὲ περὶ τοῦ 
πρὸς εὐπαϑείας ἐπαίρεσϑαι ναυτῶν δίκην ἀφροδίσια 

ἀγόντων καὶ μέγα φρονεῖν “ὅτι νοσῶν νόσον ἀσκίτην 
τινὰς ἑστιάσεις φίλων συνῆγε καὶ οὐκ ἐφϑόνει τῆς 
προσαγωγῆς τοῦ ὑγροῦ τῷ ὕδρωπι καὶ τῶν ἐσχάτων 

2, Φ 

1 τῆς] μεγίστης Ἐ 0 οὗ Ἐρίοαν. 800, 10 8. Νδαοὶς, 

Ῥ. ὅ08 11 οἷαι Μεανίρίαβ: οἵα 12. Ἰθαβυιβ οχ ίορ. 

Ταριὺ. 10, 1: νικήδ(εγιον ααὖὺ κνέδιον 11 τὸ δὲ περὶ 

τοῦ] τὸ δ᾽ ᾿Επικούρου Ὑ. τὸ δ᾽ ᾿Επίκουρον ἰἰϑοπθταβΒ, τέ 

δὲ περὶ τοῦ ΑἸΓ, Κοοριύϊαβ (Μούτοάονὶ Εσταριη. ΤΘΌΌΠΘΥ, 

1890) ἀὰδθ ποι ἰπέθ]]6σο. ον. τὸ δ᾽ ἐκ περισσοῦ 19 ἀσχέ- 

τὴν} ϑ8ουῖρβὶ δχ ἀσκέτῃ Ρ᾽υνἱπιουαμὴ ΔΙ ὈΓΌσΠΙ, 86 τη} 1} 

ἀσπκῖτιν, απὸ ἀποὶν ἀσκεῖ Ρα]. οὐ ΥὙΣ 
ν᾿ 
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Νεοκλέους λόγων μεμνημένος ἐτήκετο τῇ μετὰ δα- 

Ε χρύων ἰδιοτρόπῳ ἡδονῇ. ταῦτ᾽ οὐδεὶς ἂν ὑγιαινόν- 
τῶν εὐφροσύνας ἀληϑεῖς ἢ χαρὰς ὀνομάσειεν" ἀλλ᾽ 

ὕ 2 Ἁ “ ἤ , 2 ".: εἴ τις ἔστι καὶ ψυχῆς Σαρδάνιος γέλως, ἐν τούτοις 
ἔστι τοῖς παραβιασμοῖς καὶ κλαυσιγέλωσιν. εἰ δ᾽ 5 
οὖν ταῦτα φήσει τις εὐφροσύνας καὶ χαράς, σκόπει 

τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἡδονῶν ἐκείνων" 

1098 “ἡμετέραις βουλαῖς Σπάρτη μὲν ἐκείρατο δόξαν 

καί 

- “οὗτός τοι 'Ῥώμης ὁ μέγας, ξένε, πατρίδος ἀστήρ᾽ το 

καί 

μ}} δίζω, ἤ σε ϑεὸν μαντεύσομαινι ἢ ἄνϑρωπον. 

ὅταν δὲ λάβω τὰ Θρασυβούλου καὶ Πελοπίδου πρὸ 
ὀφϑαλμῶν κατορϑώματα, καὶ τὸν ἐν Πλαταιαῖς ᾿Αρι- 
στείδην ἢ τὸν ἐν Μαραϑῶνι Μιλτιάδην, ἐνταῦϑα ιτ5 

κατὰ τὸν ᾿Ηρόδοτον ἐξείργομαι γνώμην εἰπεῖν, ὅτι 
τῷ πρακτικῷ βίῳ τὸ ἡδὺ πλέον ἢ τὸ καλὸν ἔστι.. 

μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ ᾿Επαμεινώνδας εἰπών, ὥς φασιν, 

ἥδιστον αὐτῷ γενέσϑαι τὸ τοὺς τεκόντας ζῶντας 

ἐπιδεῖν τὸ ἐν “εύχτροις τρόπαιον αὐτοῦ στρατη- 30 
“- 7. 9΄ - 2 Ἷ 

Β γοῦντος. παραβάλωμεν οὖν τῇ ᾿Επαμεινώνδου μητρὶ 

τὴν ᾿Επικούρου, χαίρουσαν ὅτι τὸν υἱὸν ἐπεῖδεν εἰς 

1. οἵ. Ἑρισυν. 157, 15 8. νἱᾶ. ῬΓΘΡΟΙ. Ρ- 1 ἀ Ἐηπ- 
βϑηῖαβ 9, 1ῦ: σπάρτα 10 νᾶ. Ῥγορϑυ. Ὁ. 181 10. ὯΙ 
ΜδγΟ6]1]. ο. 80: ῥώμας 12 νἱᾶ, Ἡδγοά. 1, 6ὅ 10 Ἣρό- 
δοτον) ἴ, 189 17 ἔνεστιν Οονούαβ 19 ζῶντας οὐ αὐτοῦ 
στρατηγοῦντος 46]. Ιάοτι ρῥγαθῦθυ προθβϑι αΐθιῃ οἵ. Ρ. 198 ἃ. 
180. Υιῦ. ΟοΥ]0]. ο. 4 
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τὸ κηπίδιον ἐνδεδυκότα καὶ κοινῇ μετὰ τοῦ Πο- 
λυαίνου παιδοποιούμενον ἐκ τῆς Κυζικηνῆς ἑταίρας. 

τὴν μὲν γὰρ Μητροδώρου μητέρα καὶ τὴν ἀδελφὴν 

ὡς ὑπερέχαιρον ἐπὶ τοῖς γάμοις αὐτοῦ καὶ ταῖς πρὸς 

τὸν ἀδελφὸν ἀντιγραφαῖς, ἐκ τῶν βιβλίων δήπου 

δῆλόν ἐστιν. ἀλλ᾽ “ἡδέως τὲ βεβιωκέναι καὶ βρυά- 

ξειν καὶ καϑυμνεῖν τὸν ἑαυτῶν βίον᾽ ἐκκραυγάξοντες 

λέγουσι. καὶ γὰρ οἵ ϑεράποντες ὅταν Κρόνια δὲει- 
πνῶσιν ἢ Διονύσια κατ᾽ ἀγρὸν ἄγωσι περιιόντες, 

ιοοὐκ ἂν αὐτῶν τὸν ὀλολυγμὸν ὑπομείναις καὶ τὸν 

ϑόρυβον, ὑπὸ χαρμονῆς καὶ ἀπειροκαλίας τοιαῦτα 

ποιούντων καὶ φϑεγγομένων 

ϑι 

“κλίϑητι καὶ πίωμεν" οὐ καὶ σιτία 

πάρεστιν, ὦ δύστηνε; μὴ σαυτῷ φϑόνει. 
:5 οἱ δ᾽ εὐθὺς ἠλάλαξαν, ἐν δ᾽ ἐκίρνατο 

οἶνος᾽ φέρων δὲ στέφανον ἀμφέϑηκέ τις" 
ὑμνεῖτο δ᾽ αἰσχρῶς, κλῶνα πρὸς καλὸν δάφνης, 

ὃ Φοῖβος οὐ προσῳδά" τήν τ᾽ ἐν αὐλίῳ 
νόϑον τις ἐξέκλαζε σύγκοιτον φίλην." 

90 ἦ γὰρ οὐ τούτοις ἔοικε τὰ Μητροδώρου πρὸὺς τὸν 

ἀδελφὸν γράφοντος; “οὐδὲν δεῖ σῴξειν τοὺς Ἥλλη- 

νας οὐδ᾽ ἐπὶ σοφίᾳ στεφάνων παρ᾽ αὐτῶν τυγχάνειν, 

ἀλλ ἐσθίειν καὶ πίνειν οἶνον, ὦ Τιμόκρατες, ἀβλα- 

4 καὶ Ὗ 6 οἵ. ρίουν, 841, 1 18 νἱὰ, Κοοκ, 3 

». θ04. Ναιοῖκ. Ρ. 920. 10. ἴῃ ὙΘΥΒῈΒ αἰδύϊηχιυ ΧΟ ἴθ. κλέ- 

ὅτι καὶ πίωμεν Μοϊποϊκῖα8. (00]]. Νδυοῖ. Ρ. δ17 ἔν, 091): τί 

κάϑη; καὶ πίωμεν 10. σιτία Ῥταρογίαβ: σῖτα 10 ἀντέ- 

ϑηκὲ Ῥαὶ. 18 τήν τ᾽ ἐν αὐλίῳ νόϑον ": τήν τε ναυλίων 

ὄϑον (ΡᾺ]}.) 20 Μητροδώρου] νἱά. Κοοτγίθ, Εγασπι, Ρ. δδ9 
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Ὁ βῶς τῇ γαστρὶ καὶ κεχαρισμένως. καὶ πάλιν πού 
φησιν ἐν τοῖς αὐτοῖς γράμμασιν ὡς “καὶ ἐχάρην καὶ 

ἐθϑρασυνάμην., ὅτι ἔμαϑον παρ᾽ ᾿Επικούρου ὀρϑῶς 
γαστρὶ χαρίξεσϑαι"᾽ καί ἱπερὶ γαστέρα γάρ, ὦ φυ- 

σιολόγε Τιμόκρατες. τἀγαϑόν.᾽᾽ 5 

11. “Καὶ τὸ ὅλον οἵ ἄνθρωποι τῆς ἡδονῆς τὸ 
μέγεϑος, καϑάπερ κέντρῳ καὶ διαστήματι, τῇ γαστρὶ 

περιγράφουσι᾽ λαμπρᾶς δὲ καὶ βασιλικῆς καὶ φρό- 

νημὰα ποιούσης μέγα καὶ φῶς καὶ γαλήνην ἀληϑῶς 
εἰς ἅπαντας ἀναχεομένην χαρᾶς οὐκ ἔστι μετασχεῖν 

βίον ἀνέξοδον καὶ ἀπολίτευτον καὶ ἀφιλάνϑρωπον 
καὶ ἀνενθουσίαστον εἰς τιμὴν καὶ χάριν ἀνελομέ- 
νους. οὐ γάρ τι φαῦλον ἡ ψυχὴ καὶ μικρὸν οὐδ᾽ 

ἀγεννές ἐστιν οὐδ᾽ ὥσπερ οἵ πολύποδες ἄχρι τῶν 

ΒΕ ἐδωδίμων ἐκτείνει τὰς ἐπιϑυμίας, ἀλλὰ ταύτην μὲν τ. 

ὀξύτατος ἀποκχόπτει κόρος ἀκαρὲς ὥρας μόριον ἀκχ- 

μάσασαν. τῶν δὲ πρὸς τὸ καλὸν ὁρμῶν καὶ τὴν ἐπὶ 
τῷ καλῷ τιμὴν καὶ χάριν 

»"» 0 

“οὐκ ἔστιν αὐτῶν μέτρον ὃ τοῦ βίου χρόνος. 

ἀλλὰ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐπιδραττόμενον τὸ φιλότι- 30 

μον καὶ φιλάνθρωπον ἐξαμιλλᾶται ταῖς πράξεσι καὶ ᾿ 
-Ὕ» ἤ ς Ά, 3 [4 2 ’ «' 93." ἱ 

ταῖς χάρισιν ἡδονὰς ἀμηχάνους ἐχούσαις. ἃς οὐδὲ 

2 οἵ, ἘρΡίουν, ρΡ. 278, 16 ὅ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ καλὸν 
(ρτο ἕωλον) [Π56 6118 10. ἔ: τὸ ἀγαϑόν 6 χαὶ τὸ 
ὅλον : καὶ ξἕωλον 7 οἵ. Ἐρίουν. Ῥ. 218, 91 10 εἰς 
ἅπαντα Ἐ 18 ψυχὴ Χ: τύχη 14 πολύποδες] δα. τοὺς 
πόδας Ηθινθτ μι 18 ἐπιϑυμίας)] «ἀᾶ. πλεχτάνας 
Θοθμμθυαθ, αὰὑοὸ τϑοθρίο Βαροὺῦ ταύτην αὰὸ τϑίογαναν 
10. ταύτην] ταύτας Ἢ 16 ἀκχμάσασαν, τῶν ὈαΘΡΠΟΙαΒ: 
ἄἀκμάσασαν 19 υὖ νϑύβυσῃ ἀϊβύϊηχιῦ ὟΥ. οἵ, ΚοΟΚ. 8 Ῥ. 614 
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᾿ : 
φεύγοντες οἵ χρηστοὶ διαφεύγειν δύνανται. παντα- 

χόϑεν αὐτοῖς ἀπαντώσας καὶ περιεχομένας. ὅταν 

εὐφραίνωσι πολλοὺς εὐεργετοῦντες"᾽ 

᾽ ’ "" 

“ἐρχόμενον δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεὸν ὡς εἰσορύωσιν." 

5ὃ γὰρ οὕτω διαϑεὶς ἑτέρους. ὥστε καὶ χαίρειν καὶ Εὶ 

γάνυσϑαι καὶ ποϑεῖν ἅψασθαι καὶ προσαγορεῦσαι, 

δῆλός ἐστι καὶ τυφλῷ μεγάλας ἔχων ἐν ἑαυτῷ καὶ 

καρπούμενος ἧδονάς. ὅϑεν οὐδὲ κάμνουσιν ὠφε- 
λοῦντες οὐδ᾽ ἀπαγορεύουσιν, ἀλλὰ τοιαύτας αὐτῶν 1099 

το ἀκούομεν φωνάς 

ἱπολλοῦ σε ϑνητοῖς ἄξιον τίκτει πατήρ᾽ 
,’ καί 

“μήποτέ γε παυσώμεσϑα δρῶντες εὖ βροτούς." 

καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄκρως ἀγαϑῶν λέγειν; εἰ γάρ 

τ: τινι τῶν μέσως φαύλων μέλλοντι ϑνήσκειν ὃ κύριος, 

ἤτοι ϑεὸς ἢ βασιλεύς, ὥραν ἐπιδοίη μίαν, ὥστε 

χρησάμενον αὐτῇ πρός τινα καλὴν πρᾶξιν ἢ πρὸς 

ἀπόλαυσιν εὐθὺς τελευτᾶν, τίς ἂν ἐν τῷ χρόνῳ 

τούτῳ βούλοιτο μᾶλλον Μαΐδι συγγενέσϑαι καὶ πιεῖν 

40 οἶνον ᾿Φριούσιον, ἢ κτείνας ᾿Αρχίαν ἐλευϑερῶσαι τὰς 
Θήβας; ἐγὼ μὲν οὐδένα νομίξω. καὶ γὰρ τῶν μονο- 

μάχων ὁρῶ τοὺς μὴ παντάπασι ϑηριώδεις ἀλλ᾽ 

-- ὶ 

ῷ περιχεομένας ὟΝ 4 ἤομι. 3. 118. οἵ, Ηθ8. ΤΉροσ. 91 

θ ἕ: γάννυσϑαι 11 Ναυοὶς, Ρ. 917 18 μήποτέ γε Ἀ: 

μή γε οἵ, Νδυοκ, δαπού. 10 φαύλων] , οἸ]θάσπι Θδὺ αὖ 

ἀαδιαύαν ἀγαθῶν" Μεαάνρίαβ 17 τινα Χ: τὴν 22 ἀλλ 

“Ἔλληνας] ἀ6], Ηθυνογάθηιδ; ΠΟ ΟΡῈΒ 
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“Ἕλληνας, ὅταν εἰσιέναι μέλλωσι, προκειμένων πολ- 
λῶν ἐδεσμάτων καὶ πολυτελῶν, ἥδιον τὰ γύναια τοῖς 

φίλοις ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ παρακατατιϑεμένους καὶ 
τοὺς οἰκέτας ἐλευϑεροῦντας ἢ τῇ γαστρὶ χαριξζομέ- 
νους. ἀλλὰ καί, εἴ τι μέγα περὶ τὰς τοῦ σώματος 5 

ἡδονάς. κοινόν ἐστι δήπου τοῦτο τοῖς πρακτικοῖς 

πράγμασι. “καὶ γὰρ σῖτον ἔδουσιν καὶ πίνουσιν 

αἴϑοπα οἶνον καὶ μετὰ φίλων ἑστιῶνται, πολύ γ᾽ 
Ο οἶμαν προϑυμότερον ἀπὸ τῶν ἀγώνων καὶ τῶν 
ἔργων. ὡς ᾿Δ4λέξανδρος καὶ ᾿Αγησίλαος καὶ νὴ 4 έα τὸ 
Φωκίων καὶ ᾿Επαμεινώνδας, ἢ καϑάπερ οὗτοι πρὸς 
πῦρ ἀλειψάμενοι καὶ τοῖς φορείοις ἀτρέμα διασει- 

σϑέντες" ἀλλὰ καταφρονοῦσι τούτων ἐν ἐκείναις ταῖς 

μείξοσιν ὄντες. τί γὰρ ἂν λέγοι τις ᾿Επαμεινώνδαν, 

οὐκ ἐθελήσαντα δειπνεῖν. ὧς ἑώρα πολυτελέστερον τ 

τῆς οὐσίας τὸ δεῖπνον, ἀλλ᾽ εἰπόντα πρὸς τὸν φίλον 

ἐγώ σ᾽ ᾧμην ϑύειν οὐχ ὑβρίζειν: ὅπου καὶ ᾿4λέ- 
ξανδρος ἀπεώσατο τῆς 4δας τοὺς μαγείρους, αὐτὸς 

εἰπὼν ἔχειν ἀμείνονας ὀψοποιούς, πρὸς μὲν ἄριστον 

Ὁ τὴν νυκτοπορίαν πρὸς δὲ δεῖπνον τὴν ὀλιγαριστίαν᾽" 

Φιλόξενον δὲ γράψαντα περὶ παίδων καλῶν, εἰ 

πρίηται, μικρὸν ἐδέησε τῆς ἐπιτροπῆς ἀποστῆσαι" 

καίτοι τίνι μᾶλλον ἐξῆν; ἀλλ᾽, ὥσπερ φησὶν ᾿Ἵππο- 
κράτης, δυεῖν πόνων τὸν ἥττονα ὑπὸ τοῦ μείζονος 

τῷ Ὁ 

ὅ εἴ τι Χ: ἐπὶ 6 ταῖς πρακχτικαῖς 80. ἡδοναῖς Βδβτηι8, 
πράγμασι ἀο]οῦο 7 πράγμασι) ἀνδράσι ἃ 10. οἴ, Ηοτῃ. Ε' 841 
18 ἐν ἐκείνοις τοῖς μείζοσιν Ἐὶ 16 οὐσίας] ϑυσίας Ν Δ Ιοκο- 
ΠΔΥ]ῸΒ 28 Ἱπποκράτης) ΑΡοΥ. 2, 46 24 δυεῖν πόνων] 
οἵ. Εριοαν. δάποῦ. δὰ Ὁ. 289,6 
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ἀμαυροῦσϑαι, καὶ τῶν ἡδονῶν τὰς σωματιχὰς αἵ 
πο Ππἰ καὶ φιλότιμοι τῷ χαίροντι τῆς ψυχῆς δι᾽ 
ὑπερβολὴν καὶ μέγεϑος ἐναφανίζουσι καὶ χατασβεν- 
νύουσιν.᾽ 

δ 18. “Εἰ τοίνυν, ὥσπερ λέγουσι, τὸ μεμνῆσϑαι 

τῶν προτέρων ἀγαϑῶν μέγιστόν ἐστι πρὸς τὸ ἡδέως 
ζῆν. ᾿Επικούρῳ μὲν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἡμῶν πιστεύσειεν 
ὅτι ταῖς μεγίσταις ἀλγηδόσι καὶ νόσοις ἐναποϑνή- 
κῶν ἀντιπαρεπέμπετο τῇ μνήμῃ τῶν ἐναπολε- 

1ιοὸ λαυσμένων πρότερον ἡδονῶν. εἰκόνα γὰρ ὄψεως 
ἐν βυϑῷ συνταραχϑέντι καὶ κλύδωνι μᾶλλον ἄν τις 
ἢ μνήμην ἡδονῆς διαμειδιῶσαν ἐν σφυγμῷ τοσούτῳ 
καὶ σπαραγμῷ σώματος ἐπινοήσειε. τὰς δὲ τῶν 

πράξεων μνήμας οὐδεὶς ἂν οὐδὲ βουληϑεὶς ἐχστή- 
ι6 ὅειεν ἑαυτοῦ. πότερον γὰρ ἢ πῶς οἷόν τ᾽ ἦν ἐπι- 

λαϑέσθαι τῶν ᾿Αρβήλων τὸν ᾿“λέξανδρον ἢ τοῦ 
“εοντιάδου τὸν Πελοπίδαν ἢ τῆς Σαλαμῖνος τὸν 

Θεμιστοκλέα; τὴν μὲν γὰρ ἐν Μαραϑῶνι μάχην 

ἄχρι νῦν ᾿4ϑηναῖοι καὶ τὴν ἐν “εύκτροις Θηβαῖοι 

9 χαὶ νὴ Δί᾽ ἡμεῖς τὴν 4)αϊφάντου περὶ ᾿'γάμπολιν 
ἑορτάξομεν, ὡς ἴστε, καὶ ϑυσιῶν καὶ τιμῶν ἡ Φωκὶς 

ἐμπέπλησται" καὶ οὐδεὶς ἔστιν ἡμῶν, ἐφ᾽ οἷς αὐτὸς 

ὅ οἵ. Ἐρίοαν, δαποῦ, ρΡ. 287, 8 1 οἵ. οαᾶάθῃιν υ. 144, 30 

9 ἀντιπαρεπέμπετο κτλ.] ἀντιπαρετάττετο (ρ888) τὸ κατὰ 

ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῇ μνήμῃ νιδιηθβ οχ ἱορ,, Παογῦ. 10, 32, 

Μαϊπη ἀνιπαρετέρπετο τῇ μνήμῃ οοὐ. ΟἿ, Οἴοον. 46 Εἴω, 2, 

80. 96: »θοιμροηβαθα αν οὐπη ἷβ ΟΠΙΠἾ 8. δπῖμηΐ ἰαθ λυ 

«πᾶτῃ ΟΔΡΙΘ απ. πιθιποσῖα τα] οματη Ἰηγ θη οΥΠ4116. ποδίτο- 

ταχακ αααθ 10. 98: γα ο μ68 ὑπα85 ὕ6 γ᾽ 460 ΘΟ ΘΠΒΆΤΘ ΟἾΠη 

5618. ἀο]ουῖθα5 πὸπ τηθηιοσΐαπι σου Ροτο ρογοθρέασαπι γο]υρία 

ὕὑπτη 10 πότερον) πότε Ἰὐπιρου τ 

ΡΩ 
Ρ 
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βέβρωκεν ἢ πέπωκεν οὕτως ἡδόμενος ὡς ἐφ᾽ οἷς 
ἐκεῖνοι κατώρϑωσαν. ἐννοεῖν οὖν πάρεστι, πόση τις 

εὐφροσύνη καὶ χαρὰ καὶ γηθϑοσύνη συνεβίωσεν αὐ- 
τοῖς τοῖς τούτων δημιουργοῖς, ὧν ἐν ἔτεσι πεντα- 

χοσίοις καὶ πλείοσιν οὐκ ἀποβέβληκεν ἡ μνήμη τὸ 

εὐφραῖνον. καὶ μὴν ἀπὸ δόξης γίγνεσθαι τινὰς 
1100 ἡδονὰς ᾿Επίκουρος ὡμολόγει. τί δ᾽ οὐκ ἔμελλεν 

Β 

αὐτὸς οὕτω σπαργῶν περιμανῶς καὶ σφαδάξων πρὸς 

δόξαν, ὥστε μὴ μόνον ἀπολέγεσϑαι τοὺς καϑηγητὰς 

μηδὲ ΖΔημοχρίτῳ τῷ τὰ δόγματα ῥήμασιν αὐτοῖς 
ἀφαιρουμένῳ ζυγομαχεῖν περὶ συλλαβῶν καὶ κεραιῶν, 

σοφὸν δὲ μηδένα φάναι πλὴν αὑτοῦ γεγονέναι καὶ 

τῶν μαϑητῶν᾽" ἀλλὰ καὶ γράφειν ὡς ᾿Κωλώτης μὲν 
αὐτὸν φυσιολογοῦντα προσκυνήσειε γονάτων ἁψά- 

μενος, Νεοχλῆς δ᾽ ὃ ἀδελφὸς εὐθὺς ἐκ παίδων 

ἀποφαίνοιτο μηδένα σοφώτερον ᾿Επικούρου γεγο- 

νέναι μηδ᾽ εἶναι" ἡ δὲ μήτηρ ἀτόμους ἔσχεν ἐν 
ἑαυτῇ τοσαύτας, οἷαι συνελϑοῦσαι σοφὸν ἂν ἐγέν- 
νησαν; εἶτ᾽ οὐχ ὥσπερ Καλλικρατίδας ἔλεγε τὸν 

Κόνωνα μοιχεύειν τὴν ϑάλασσαν, οὕτως ἄν τις εἴποι 

τὸν ᾿Επίκουρον αἰσχρῶς καὶ κρύφα πειρᾶν καὶ παρα- 
βιάξεσϑαι τὴν δόξαν, οὐ τυγχάνοντα φανερῶς ἀλλ᾽ 

1 βέβρωκε καὶ πέπωκεν ῬᾺ]. 6 τινὰς ἔ: τὰῤῤ λ  Ἐπί- 
χουρος] νἱὰ. Ερίοαν. Ὁ. 820, 12 8 Θοδᾶ. γΡ. 174, 21. 91, 4 
10 Ζημοκρίτω ΝΜ: δημοκράτει οἵ, Ὅιορσ. [μϑογῦ. 10, 14 
ἯΠ ἀφαιρουμένῳ] ὑθήνοῦη να ααῦ “ημοκρίτῳ τὰ δόγ- 
ματα -- ὑφαιρούμενος ΝΥ 8 καὶ ᾿ 1δ᾽ 0 Γ᾽, ἘΡίσαν. 
Ῥ. 105, ὃ 18 τοσαύτας καὶ Ἔδει Ὁ βοηρθυιβ. τοιαύτας 
Ῥπαρουῖαβ 10. οἷαι] ὅσαι 19 ἔ: καλλικρατίδης 20 μοι- 
χεύειν τὴν ϑάλασσαν) οἵ, Χρη. ΗΘ]. 1.6; 1 
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ἐρῶντα καὶ χατατεινόμενον; ὥσπερ γὰρ ὑπὸ λιμοῦ 
τὰ σώματα τροφῆς μὴ παρούσης ἀναγκάξεται παρὰ 
φύσιν ὑφ᾽ αὑτῶν τρέφεσϑαι, τοιοῦτον ἡ φιλοδοξία 
ποιξῖ κακὸν ἕν ταῖς ψυχαῖς, ὅταν ἐπαίνων πεινῶν- 

τὲς παρ᾽ ἕτέρων μὴ τυγχάνωσιν, αὐτοὺς ἑαυτοὺς 
ἐπαινεῖν." 

19. “᾽531λ1λ᾽ οἵ γε πρὸς ἔπαινον οὕτω καὶ δόξαν 

ἔχοντες ἀρ᾽ οὐχ ὁμολογοῦσι μεγάλας ἡδονὰς προΐε- 

σϑαι δι᾽ ἀσϑένειαν ἢ μαλακίαν φεύγοντες ἀρχὰς ἢ 

πολιτείας καὶ φιλίας βασιλέων, ἀφ᾽ ὧν τὰ μεγάλα 
καὶ λαμπρὰ εἰς τὸν βίον γίγνεσϑαι ἔφη “Ζ΄ημόκριτος; 

οὐ γὰρ ἄν τινα πείσειεν ἀνθρώπων ὃ τὴν Νεο- 

κλέους μαρτυρίαν καὶ τὴν Κωλώτου προσκύνησιν ἐν 

τοσούτῳ λόγῳ τιϑέμενος καὶ ἀγαπῶν, ὡς οὐκ ἂν 

ὑπὸ τῶν Ελλήνων κροτηϑεὶς Ὀλυμπίασιν ἐξεμάνη 
καὶ ἀνωλόλυξε. μᾶλλον δ᾽ ὅλως ὑπὸ χαρᾶς ἤρϑη 

χατὰ τὸν Σοφοκλέα 

“γραίας ἀκάνϑης πάππος ὡς φυσώμενος." 

εἴ γε μὲν τὸ εὐδοξεῖν ἡδύ, τὸ ἀδοξεῖν δήπου λυπη- 
ρόν᾽ ἀδοξότερον δ᾽ ἀφιλίας ἀπραξίας ἀϑεότητος 

ἡδυπαϑείας ὀλιγωρίας οὐδέν ἐστι. ταῦτα δὲ πάντες 

ἄνϑρωποι πλὴν αὐτῶν ἐκείνων τῇ αἱρέσει προσεῖναι 

νομίζουσιν. ἀδίκως, φήσει τις. ἀλλὰ τὴν δόξαν 

οὐ τὴν ἀλήϑειαν σκοποῦμεν. καὶ βιβλία μὲν μὴ 

95. λέγωμεν μηδὲ ψηφίσματα βλάσφημα πόλεων, ὅσα 

1 ὑπὸ’ λιμοῦ] 46], Οο)οῦιβ 10 μεγάλα καὶ λαμπρὰ ἢ: 

μεγάλα λαμιτέαν Ῥα]. μεγάλα καλὰ οθίον! οἵ. ». 1120 ἃ 

10 ὕλως ὟὟἥἠ"ή:; ὅπως 18 Ναυοῖϊς, ν. 310 

ῬΙαΐατομὶ Μοτα]α, Υ]. ΥἹ. 0 

-- ) 
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γέγραπται πρὸς αὐτούς" φιλαπέχϑημον γάρ" εἰ δὲ 

χρησμοὶ καὶ μαντικὴ καὶ ϑεῶν πρόνοια καὶ γονέων 
πρὸς ἔκγονα στοργὴ καὶ ἀγάπησις καὶ πολιτεία καὶ 
ἡγεμονία καὶ τὸ ἄρχειν ἔνδοξόν ἐστι καὶ εὐκλεξς, 

οὕτως ἀνάγκη τοὺς λέγοντας, ὡς “οὐ δεῖ σῴξειν 

τοὺς Ἕλληνας ἀλλ᾽ ἐσϑίευν καὶ πίνειν ἀβλαβῶς τῇ 
γαστρὶ καὶ κεχαρισμένως. ἀδοξεῖν καὶ κακοὺς νομί- 

ξεσϑαι᾿ νομιζομένους δὲ τοιούτους ἀνιᾶσϑαι καὶ ξῆν 

ἀτερπῶς, εἴ γε δὴ τὸ καλὸν ἡδὺ χαὶ τὴν εὐδοξίαν 
ἡγοῦνται." 

20. Ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ Θέωνος, ἐδόκει κατα- 
παῦσαι τὸν περίπατον, καὶ καϑάπερ εἰώϑειμεν ἐπὶ 

τῶν βάϑρων καϑεζόμενοι πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἦμεν 

σιωπῇ χρόνον οὐ πολύν. ὃ γὰρ Ζεύξιππος ἀπὸ τῶν 
εἰρημένων ἐννοήσας ᾿ἱτίο᾽ ἔφη “τὰ λειπόμενα τῷ 

λόγῳ προσαποδίδωσι; καὶ γὰρ οὔπω τὸ προσῆκον 

ἔχει τέλος, ἃ αὐτὸς ἄρτι μαντικῆς μνησϑεὶς καὶ 

προνοίας ὑποβέβληκε᾽ ταῦτα γὰρ οὐχ ἥκιστα φασὶν 

οὗ ἄνδρες ἡδονὴν καὶ γαλήνην καὶ ϑάρσος αὐτοῖς 
παρασκευάζειν εἰς τὸν βίον ὥστε δεῖ τι λεχϑῆναι 

καὶ περὶ τούτων. ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ᾿Δριστόδημος 
“ἀλλὰ περὶ ἡδονῆς μὲν εἴρηται σχεδόν᾽ εἶπεν "ὡς 
εὐτυχῶν καὶ κατορϑῶν ὃ λόγος αὐτῶν φόβον ἀφαι- 

Β ρεῖ τινα καὶ δεισιδαιμονίαν, εὐφροσύνην δὲ καὶ 

χαρὰν ἀπὸ τῶν ϑεῶν οὐκ ἐνδίδωσιν. ἀλλ᾽ οὕτως 
ἔχειν ποιεῖ πρὸς αὐτοὺς τῷ μὴ ταράττεσϑαν μηδὲ 

1 ἢ; φιλαπεχϑῆμον ὅ οὕτως] πάντως Ἀ. ρα οἵ 
Ῥ. ὅ89 Ὁ 8 Χ; ἀνεῖσθαι 9 εὐδοξίαν) ἀαα. καλὸν ὟΥ 
10 τὸ Ἡ 117 ἃ αὐτὸς ἧ: αὐτὸς Ἰ107]1. αὐτὸς γὰρ ΕΤΩΡΘΙΙΙ8 
18 ὑποβέβληκε ταῦϑ'᾽ ἅπερ οὐχ ἥκιστα Ἐπ ρΟΥῸΒ 

10 
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χαίρειν, ὡς πρὸς τοὺς Ὑρχανοὺς ἢ Σκχύϑας ἔχο- 1101 

μεν. οὔτε χρηστὸν οὐδὲν οὔτε φαῦλον ἀπ᾽ αὐτῶν 

προσδοχῶντες. εἰ δὲ δεῖ προσϑεῖναί τι τοῖς εἰρη- 
μένοις, ἐχεῖνο μοι δοκῶ λήψεσθαι παρ᾽ αὐτῶν πρῶ- 

5 τον; ὅτι τοῖς ἀναιροῦσι λύπας καὶ δάκρυα καὶ στε- 

ναγμοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν φίλων τελευταῖς μάχονται 

καὶ λέγουσι ἱτὴν εἰς τὸ ἀπαϑὲς καϑεστῶσαν ἀλυπίαν 

ὑφ᾽ ἑτέρου κακοῦ μείζονος ὑπάρχειν, ὠμότητος ἢ 
δοξοκοπίας ἀκράτου καὶ λύσσης" διὸ πάσχειν τι 

10 βέλτιον εἶναι καὶ λυπεῖσθαι καὶ νὴ 4ία λιπαίνειν 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ τήκεσϑαι.᾽ καὶ ὅσα δὴ παϑαι- 
νόμενοι καὶ γράφοντες ὑγροί τινες εἶναι καὶ φιλικοὶ Β 

δοκοῦσι. ταῦτα γὰρ ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς ᾿Επίκουρος 

εἴρηκε καὶ περὶ τῆς ᾿Ηγησιάνακτος τελευτῆς πρὸς 

ιὸ Σωσίϑεον τὸν πατέρα γράφων καὶ Πύρσωνα τὺν 
ἀδελφὸν τοῦ τεϑνηκότος᾽ ἔναγχος γὰρ κατὰ τύχην 

τὰς ἐπιστολὰς διῆλϑον αὐτοῦ. καὶ λέγω μιμούμενος, 

ὡς οὐχ ἧττόν ἐστι χαχὸν ἀϑεότης ὠμότητος καὶ 
δοξοκοπίας, εἰς ἣν ἄγουσιν ἡμᾶς οἵ τὴν χάριν ἐκ 

οο τοῦ ϑεοῦ μετὰ τῆς ὀργῆς ἀναιροῦντες. βέλτιον γὰρ 

ἐνυπάρχειν τι καὶ συγκεκρᾶσϑαι τῇ περὶ ϑεῶν δόξῃ 
κοινὸν αἰδοῦς καὶ φόβου πάϑος, ἢ τοῦτο φεύγοντας 

μήτ᾽ ἐλπίδα μήτε χάριν ἑαυτοῖς μήτε ϑάρσος ἀγαϑῶν Ὁ 
παρόντων μήτε τινὰ δυστυχοῦσιν ἀποστροφὴν πρὺς 

5 τὸ ϑεῖον ἀπολείπεσϑαι.᾽ 

1 ἢ Σκύϑας Χ: ἰχϑῦς 4 οἵ, Βρίουτ, ». 188,14. 8 ὑφ᾽] 
46]. 11 παϑαινομένοις (τλλ]1η} πειϑομένοις ὁχ ΡαΪ]. 
πειϑόμενοι καὶ) γράφοντες ἰϑοποῦβ 11 μιμούμενος] μεμνὴ- 
μένος τα ρΡΘΥῸ8Β 22 κοινὸν Χ: καινὸν ῖ0. ἢ Χ: ἤ που, 
ἈΌῚ ποὺ ΘχΧ ἴη8θα. Β.]] θὰ οΥίαμῃ νἱὰ, 

465 
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21. ᾿Ζεῖ μὲν γὰρ ἀμέλει τῆς περὶ ϑεῶν δόξης 
ὥσπερ ὄψεως λήμην ἀφαιρεῖν τὴν δεισιδαιμονίαν" 

εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀδύνατον. μὴ συνεχκόπτειν μηδὲ τυφλοῦν 
τὴν πίστιν, ἣν οἱ πλεῖστοι περὶ ϑεῶν ἔχουσιν. αὕτη 

δ᾽ ἐστὶν οὐ φοβερά τις οὐδὲ σχυϑρωπὴ καϑάπερ 5 
οὗτοι πλάττουσι. διαβάλλοντες τὴν πρόνοιαν, ὥσπερ 
παισὶν Ἔμπουσαν ἢ ποινὴν ἀλιτηριώδη καὶ τραγι- 

κὴν ἐπιτετραμμένην. ἀλλ᾽ ὀλίγοι μὲν τῶν ἀνϑρώ- 
πων δεδίασι τὸν ϑεόν, οἷς οὐκ ἄμεινον μὴ δεδιέναι" 

Ὁ δεδιότες γὰρ ὥσπερ ἄρχοντα χρηστοῖς ἤπιον ἐπαχϑῆ το 
ὃὲ φαύλοις, ἑνὶ φόβῳ, δι’ ὃν οὐκ ἀδοίσυσνι πολ- 
λῶν ἐλευϑεροῦνται τῶν ἐπὶ τῷ ἀδικεῖν καὶ παρ᾽ 
αὑτοῖς ἀτρέμα τὴν κακίαν ἔχοντες οἷον ἀπε 
νομένην ἧττον ταράττονται τῶν χρωμένων αὐτῇ καὶ 
τολμώντων εἶτ᾽ εὐθὺς δεδιότων καὶ μεταβαλλομένων. 
ἡ δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἀμαϑῶν καὶ οὐ πάνυ μοχϑη- 

ρῶν διάϑεσις πρὸς τὸν ϑεὸν ἔχει μὲν ἀμέλει τῷ 
σεβομένῳ καὶ τιμῶντι μεμιγμένον τινὰ σφυγμὸν καὶ 
φόβον, ἧ καὶ δεισιδαιμονία κέκληται" τούτου δὲ 

μυριάκις πλεῖόν ἐστι καὶ μεῖζον αὐτῇ τὸ εὔελπε 20 
καὶ περιχαρὲς καὶ πᾶσαν εὐπραξίας ὄνησιν ὡς ἐκ 

Ε ϑεῶν οὖσαν εὐχόμενον καὶ δεχόμενον. δῆλον δὲ 
τεκμηρίοις τοῖς μεγίστοις" οὔτε γὰρ διατριβαὶ τῶν 
ἐν ἱεροῖς οὔτε καιροὶ τῶν ἑορτασίμων οὔτε πράξεις 

ΓῚ δ 

4 ' ἜἘμπουσαν Ατηγοῦμϑ: ἐμπεσοῦσαν (Ε41.) οὁΣ ἘΡίοαν, 
Ῥ. 2348, 28 8 ἐπιτετραμμένην ΒΟΣΤΒΒΙ οατὶ Ἐν ΡΤῸ ἐπι- 
γεγραμμένην αὐ οβϑοῦ τὴν πρόνοιαν -- ἐπιτετραμμένην ποινὴν 
ἀλ. καὶ τραγικήν 9 οἷς] ὡς Ηεννογάθμαβ 10. οὐκ] 66]. 
Παβῦῦβ 10 ἐπαχϑῆ ΒΕ: ἀπεχϑῆ ι9 ἢ : ἣ Ὁ. δὲ Ἔ: τὲ 
34 Ἐν: ἑορτασμῶν 
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οὔτ᾽ ὄψεις εὐφραίνουσιν ἕτεραι μᾶλλον ὧν δρῶμεν 

ἢ δρῶμεν αὐτοὶ περὶ τοὺς ϑεούς, ὀργιάξοντες ἢ χο- 

θεύοντες ἢ ϑυσίαις παρόντες ἢ τελεταῖς. οὐ γὰρ ὡς 

τυράννοις τισὶν ἢ δεινοῖς κολασταῖς ὁμιλοῦσα τηνι- 

καῦτα ἣ ψυχὴ περίλυπός ἐστι καὶ ταπεινὴ καὶ δύσ- 

ϑυμος, ὅπερ εἰχὺς ἦν᾽ ἀλλ᾽ ὅπου μάλιστα δοξάζξει 
καὶ διανοεῖται παρεῖναι τὸν ϑεόν, ἐκεῖ μάλιστα 

Θι 

λύπας καὶ φόβους καὶ τὸ φροντίζειν ἀπωσαμένη τῷ 

ἡδομένῳ μέχρι μέϑης καὶ γέλωτος καὶ παιδιᾶς Ἐ 

το ἐφίησιν ξαυτήν᾽ ἐν μὲν τοῖς ἐρωτικοῖς, ὡς ὃ ποιη- 
τὴς εἴρηκε 

καί τε γέρων καὶ γρῆυς. ἐπὴν χρυσῆς ᾿Αφροδίτης 
ὠνήσωνται, καὶ τοῖσιν ἐπηέρϑη φίλον ἧτορ"" 

ἐν δὲ πομπαῖς καὶ ϑυσίαις οὐ μόνον ᾿ γέρων καὶ 

15 γρῆυς᾽ οὐδὲ πένης καὶ ἰδιώτης ἀλλά 

“καὶ παχυσκελὴς ἀλετρὶς πρὺς μύλην κινουμένη 

καὶ οἰκότριβες καὶ ϑῆτες ὑπὸ γήϑους καὶ χαρμοσύ- 1102 

νῆς ἀναφέρονται. πλουσίοις δὲ καὶ βασιλεῦσιν 

ἑστιάσεις καὶ πανδαισίαι τινὲς πάρεισιν ἀεί" αἵ δ᾽ 

ἐφ᾽ ἱεροῖς καὶ ϑυηπολίαις, καὶ ὅταν ἔγγιστα τοῦ 

ϑείου τῇ ἐπινοίᾳ ψαύειν δοκῶσι μετὰ τιμῆς καὶ 
σεβασμοῦ, πολὺ διαφέρουσαν ἡδονὴν καὶ χάριν 

ἔχουσι. ταύτης οὐδὲν ἀνδρὶ μέτεστιν ἀπεγνωκότι 

τῆς προνοίας. οὐ γὰρ οἴνου πλῆϑος οὐδ᾽ ὄπτησις 

τὸ - 

10  : ἀφέησιν ΙὉ. μὲν ᾿ὶ 12. ν. ΔἸ] τάδ, Εν, 880 

οα. ϑ'ομηθίαθσ. 10. χρυσέης Ἰάθτῃ 18 ἔτ᾽ ἠέρϑη ιᾶ., 

160 ἀϊδύϊαχι οατα Οοούο οὐ Βουρκῖο 8 ν. 909 18 δὲ: Ἐ τὲ 

ψ 19 πανδαισίαι] παιδιαί Ῥᾳ]. πανδαισίαι ἀΐδιοι ἢ. ιὉ. ἀεί Μ 
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χρεῶν τὸ εὐφραῖνόν ἐστιν ἐν ταῖς ἑορταῖς, ἀλλὰ καὶ 
ἐλπὶς ἀγαϑὴ καὶ δόξα τοῦ παρεῖναι τὸν ϑεὸν εὐ- 

μενῆ καὶ δέχεσϑαι τὰ γιγνόμενα κεχαρισμένως. 

αὐλὸν μὲν γὰρ ἑτέρων ἑορτῶν καὶ στέφανον ἀφαι- 
ροῦμεν. ϑεοῦ δὲ ϑυσίᾳ μὴ παρόντος, ὥσπερ ἱερὸν 
δοχῆς, ἄϑεόν ἐστι καὶ ἀνεόρταστον καὶ ἀνενθουσία- 

στον τὸ λειπόμενον, μᾶλλον δ᾽ ὅλον ἀτερπὲς αὐτῷ 
καὶ λυπηρόν" ὑποκρίνεται γὰρ εὐχὰς καὶ προσκυ- 

νήσεις, οὐδὲν δεόμενος, διὰ τὸν φόβον τῶν πολλῶν 

καὶ φϑέγγεται φωνὰς ἐναντίας οἷς φιλοσοφεῖ" καὶ 

ϑύων μὲν ὡς μαγείρῳ παρέστηκε τῷ ἱερεῖ σφάττοντι, 

ϑύσας δ᾽ ἄπεισι λέγων τὸ Μενάνδρειον 

ἔϑυον οὐ προσέχουσιν οὐδέν μοι ϑεοῖρ᾽᾽ 

οὕτω γὰρ ᾿Επίκουρος οἴεται δεῖν σχηματίζεσθαι καὶ 

μὴ φϑονεῖν μηδ᾽ ἀπεχϑάνεσϑαι τοῖς πολλοῖς, οἷς 
Ο χαίρουσιν ἕτεροι πράττοντες, αὐτοὺς δυσχεραίνοντας 

πᾶν γὰρ ἀναγκαῖον πρᾶγμ᾽ ἀνιηρὸν ἔφυ᾽ 

κατὰ τὸν Εὔηνον. ἧ καὶ τοὺς δεισιδαίμονας οὐ 
χαίροντας ἀλλὰ φοβουμένους οἴονται ϑυσίαις καὶ 

τελεταῖς ὁμιλεῖν, μηδὲν ἐκείνων αὐτοὶ διαφέροντες, 

εἴ γε δὴ διὰ φόβον ταὐτὰ δρῶσιν, οὐδ᾽ ἐλπίδος 
χρηστῆς ὅσον ἐκεῖνοι μεταλαγχάνοντες, ἀλλὰ μόνον 

4 ἕτέρων] ἴοτύ. ἀχόρων οἵ, ρ». 166: ϑυσίας μὲν γὰρ 
ἀχόρους καὶ ἀναύλους ἴσμεν ὅ ἵερὸν δοχῆς] ἱερῶν δοχέως 

ααὖὺ ἱεροδοχέως Μαᾶνιρία5. Μα]ῖμ ἱερὸν χολῆς (80. μὴ πα- 
ρούσης) οἵ. ν. 4810 οὐ 5 0188 1 ὅλον] ὅλως ὟὟΥ 

19 Μενάνδρειον Μ' (ΡΔ1].): μὲν ἀνδρεῖον 18 ΚοοΙκ. 8 Ρ. 218 
14 ᾿Επίκουρος] νἱὰᾶ. Ερίουγν, ». 108, 7 10 ὕξθομθγαβ: αὐτοὶ 

δυσχεραένοντες 11 Βουρκ. 2 γ. 211 21 εἴ γε Ἐ-: εἴ τε 
10. Ἔ: τὰ αὐτὰ [ 

- 0 
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δεδιότες καὶ ταραττόμενοι μὴ φανεροὶ γένωνται 

τοὺς πολλοὺς παραλογιξόμενοι καὶ φενακίζοντες᾽ ἐφ᾽ 

οὺς χαὶ τὰ περὶ Θεῶν καὶ Ὁσιότητος αὐτοῖς βιβλία 
συντέτακται. 

“ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ᾽ 

ἐπαμπεχομένοις καὶ ἀποχρυπτομένοις διὰ φόβον ἃς 
ἔχουσι δόξας." 

22, Καὶ μὴν μετά γδ τοὺς πονηροὺς καὶ τοὺς 

πολλοὺς τρίτον ἤδη σκχεψώμεϑα, τὸ βέλτιστον ἀνθοώ- 

πῶν καὶ ϑεοφιλέστατον γένος ἐν ἡλίκαις εἰσὶν ἧδο- 

ναῖς, καϑαραῖς περὶ ϑεοῦ δόξαις συνόντες, ὡς πάν- 

τῶν μὲν ἡγεμὼν ἀγαϑῶν πάντων δὲ πατὴρ καλῶν 

ἐχεῖνός ἐστι. καὶ φαῦλον οὐδὲν αὐτῷ ποιεῖν ϑέμις 
ὥσπερ οὐδὲ πάσχειν. ἀγαϑὸς γάρ ἐστιν, ἀγαϑῷ δὲ 
περὶ οὐδενὸς ἐγγίγνεται φϑόνος, οὔτε φόβος οὔτ᾽ 

ὀργὴ οὔτε μῖσος" οὐδὲ γὰρ ϑερμοῦ τὸ ψύχειν ἀλλὰ 

τὸ ϑερμαίνειν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἀγαϑοῦ τὸ βλάπτειν" Ε 

ὀργὴ δὲ χάριτος καὶ χόλος εὐμενείας καὶ τοῦ φιλαν- 

ϑρώπου καὶ φιλόφρονος τὸ δυσμενὲς καὶ ταραχτικὸν 
ἀπωτάτω τῇ φύσει τέταχται᾽ τὰ μὲν γὰρ ἀρετῆς καὶ 
δυνάμεως τὰ δ᾽ ἀσϑενείας ἐστὶ καὶ φαυλύότητος. 

οὐ τοίνυν ὀργαῖς καὶ χάρισι συνέχεται τὸ ϑεῖον 
ὅμα; ὅτι ᾿χαρίξεσϑαι καὶ βοηϑεῖν πέφυκεν, ὀργίξε- 

ῷ. τοῖς πολλοῖς Οονοίαβ 8 ὁσιότητος Ἰᾶοιηη: ϑειότητος 

(-τητὰ Ῥα].) ὅ υγ. Απάγοιῃ, 448 9 βέλτιστον Ν: 

βέλτιον 10 εἰσὶν Δα] οαὐὐὰ Μ 11 δόξαις Ἰάθιη: 

δόξης 16 οὐδὲ ΕτηΡουμιβ: οὔτε 10. ἀλλὰ τὸ] ἀλλὰ τνηρὶ 

11 βλάπτειν] «ἀ4. ἀλλὰ τὸ εὖ ποιεῖν Β΄ 19 σπαρακτικὸν Τὺ 
99. καὶ χάρισι] ἄε]. Ῥαδιηαβ, 588 οἵ. Ρ. 1108 ἃ 28 ἅμα, 

ὅτι Μαδνιριαβ: ἀλλ᾽ ὅτι 
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σϑαι δὲ χαὶ κακῶς ποιεῖν οὐ πέφυκεν" ἀλλ᾽ Ὃὃ μὲν 
μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων 

πρῶτος πορεύεται. διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελού- 
μενος΄. τῶν δ᾽ ἄλλων ϑεῶν ὃ μέν ἐστιν ᾿Επιδώτης 
ὁ δὲ Μειλίχιος ὃ δ᾽ ᾿Δλεξίκακος, ὃ δ᾽ ᾿ἀπόλλων 

ς ΄ » 5 Ὡ 2 ΕῚ 
κατεκρίϑη ϑνατοῖς ἀγανώτατος ἔμμεν 

Β ὡς Πίνδαρός φησι. ἱπάντα δὲ τῶν ϑεῶν κατὰ τὸν 

ΖΙιογένην. καὶ κοινὰ τὰ τῶν φίλων καὶ φίλοι τοῖς 

ϑεοῖς οἱ ἀγαϑοί᾽ καὶ τὸν ϑεοφιλῆ μή τι εὖ πράτ- 
τευν ἢ ϑεοφιλῆ μὴ εἶναι τὸν σώφρονα καὶ δίκαιον 

ἀδύνατόν ἐστιν ἄρά γε δίκης ἑτέρας οἴεσϑε δεῖ- 
σϑαι τοὺς ἀναιροῦντας τὴν πρόνοιαν καὶ οὐχ ἱκανὴν 

1108 ἔχειν ἐχκόπτοντας ἑαυτῶν ἡδονὴν καὶ χαρὰν τοσαύ- 

τὴν. ὅση πάρεστι τοῖς οὕτω διακειμένοις πρὸς τὸ 

δαιμόνιον ἡμῖν; ἢ τῷ μὲν ᾿ΕἘπικούρῳ καὶ Μητρό- 
δωρος καὶ Πολύαινος καὶ ᾿4“ριστόβουλος ἐκϑάρσημα 
καὶ γῆϑος ἦσαν, ὧν τοὺς πλείστους ϑεραπεύων νο- 
σοῦντας ἢ καταϑρηνῶν ἀποϑνήσκοντας διετέλεσε" 

“υκοῦργος δ᾽ ὑπὸ τῆς Πυϑίας προσαγορευϑείς 

“Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσι᾽ 

2 μέγας] δα. ἡγεμὼν Πα βυηι8 6Χ Ὁ. 722 ἃ. Ῥ]αῦ. Ῥῃαθάν. 
Ρ. 2466 10. πτηνὸν ἄρμα ἐλαύνων) πο τϑροδαυῖ ὟΥ͂, Ἰοραπ- 
ὑὰν ροβὺ Πίνδαρος (11. 7) ἴῃ ἸΙΌγΒ. Ουδπι ταὐομθια αὖ 
Ἰθρθαθραβ ἱπαϊοαγοῦ ααθιηάδηῃ ΘαἀΒΟυ ρβδῖββθ χάτω ραυΐεῦ 
ἨδθησβΒ 8 πρῶτος Βαβιηιδ: κάτω πρῶτος 6 νυἱᾶ. Ὁ. 594 Ὁ 
οὗ ΒΕΙΡΈ. 1 νη. 488 8 Διογένην) οἵ. ΒΙορ. Τιαθγύ. 6, 12 
10 ἣ μὴ π᾿ 10. μὴ εἶναι ΒΘΗΒΘΙΘΥαΒ: εἶναι 14 πάρ- 
ἐστι ᾿: γάρ ἐστι 1 ἢ Ὗ 10 ᾿ἀριστόβουλος] δα, καὶ 
ἕτεροι πλείους γ6] καὶ ἄλλοι τινὲς ἃ. οἵ, Ἐρίοαν. Ῥ. 92, 58 

ὧι 
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καὶ Σωκράτης οἰόμενος αὑτῷ διαλέγεσθαι τὸ δαι- 

μόνιον ὑπ᾽ εὐμενείας. χαὶ Πίνδαρος ἀκούων ὑπὸ 

τοῦ Πανὸς ἄδεσθϑαί τι μέλος ὧν αὐτὺς ἐποίησε 

μετρίως ἔχαιρεν; ἢ Φορμίων τοὺς Ζιοσκόρους ἢ τὸν 

5 σκληπιὸν Σοφοκλῆς ξενίξειν αὐτός τε πειϑόμενος Β 

καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἐχόντων διὰ τὴν γενομένην 

ἐπιφάνειαν; ἃ δ᾽ ᾿Ερμογένης ἐφρόνει περὶ τῶν ϑεῶν., 
ἄξιόν ἐστιν αὐτοῖς ὀνόμασι διαμνημονεῦσαι" “οὗτοι 
γάρ᾽ φησίν “οἱ πάντα μὲν εἰδότες πάντα δὲ δυνά- 

τὸ μένον ϑεοί, οὕτω μοι φίλοι εἰσίν. ὡς διὰ τὸ ἐπι- 

μελεῖσϑθαί μου οὔποτε λήϑω αὐτοὺς οὔτε νυχτὸς 

οὔϑ᾽ ἡμέρας οὔϑ᾽ ὅποι ἂν δρμῶμαι οὔϑ᾽ ὅ τι ἂν 
μέλλω πράττειν: διὰ δὲ τὸ προειδέναι καὶ ὅ τι ἐξ 

ἑχάστου ἀποβήσεται σημαίνουσι. πέμποντες ἀγγέλους, 
16 φήμας καὶ ἐνύπνια καὶ οἰωνούς. ἷ 

95, "Καλὰ μὲν οὖν εἰκὸς εἶναι καὶ τὰ γιγνόμενα 
παρὰ τῶν ϑεῶν᾽ τὸ δὲ γίγνεσθαι διὰ τῶν ϑεῶν Ο 
ταῦτ᾽ αὐτὰ μεγάλην ἡδονὴν ποιεῖ καὶ ϑάρσοξ ἀμήχα- 

νον καὶ φρόνημα καὶ χαρὰν οἷον αὐγὴν ἐπιγελῶσαν 

90 τοῖς ἀγαϑοῖς. οἵ δ᾽ ἄλλως ἔχοντες τῆς μὲν εὐτυχίας 

τὸ ἥδιστον κολούουσι, ταῖς δὲ δυστυχίαις ἀπο- 

στροφὴν οὐκ ἀπολείπουσιν, ἀλλ᾽ εἰς μίαν καταφυγὴν 
καὶ λιμένα πράττοντες κακῶς, τὴν διάλυσιν καὶ τὴν 

ἀναισϑησίαν, ἀποβλέπουσιν" ὥσπερ εἴ τις ἐν πελάγει 

95 καὶ χειμῶνι ϑαρρύνων ἐπιστὰς λέγοι μήτε τινὰ τὴν 

8. οὗτοι γάρ -- -- ἐνύπνια καὶ οἰωνούς) νυἱᾶ, ΧΘΠΟΡΙ. 
Ξγιαρ. 4, 48 10 ὡς] ὥστε Χοπορβοθ 12 οὔτε δαά. 

ἘΔ 5.118 19 αὐγὴν ΒΙγῶπαβ: αὐτὴν 11011, πἰβὶ αὐοα οτη. 

Ραὶ. 420 οὗ Ἐρίουν. 511, ὁ 21 Μ (Ρα].): κωλύουσι 

φῦ ἐπιστὰς] ἐπιβάτας Νίααν!ρ]α8 



410 ΝῸΝ ῬΡΟΒΞΒΕ ΒΌΛΥΙΓΕΝ ΥἹἼΥΙ 550, ἘΡΙΟ. 

ψαῦν ἔχειν κυβερνήτην μήτε τοὺς Ζιοσκόρους αὐ- 

Ὁ τοῖς ἀφίξεσϑαι ᾿“ ἐπερχόμενόν τε μαλάξοντας βίαιον 
πόντον ὠκείας τ΄ ἀνέμων ῥιπάς" οὐδὲν δ᾽ ὅμως 
εἶναι δεινόν, ἀλλ᾽ ὅσον οὐδέπω καταποϑήσεσϑαι τὴν 

ναῦν ὑπὸ τῆς ϑαλάττης ἢ συντριβήσεσϑαι ταχὺ πρὸς Ὁ 

τὰς πέτρας ἐκπεσοῦσαν. οὗτος γάρ ἐστιν ὃ ᾿Επικού- 

θξιος λόγος ἐν νόσοις δειναῖς καὶ πόνοις ὑπερβαλ- 

λουσιν᾽ ᾿ἐλπίξεις τι χρηστὸν παρὰ ϑεῶν δι᾿ εὐσέ- 

βειαν; τετύφωσαι" τὸ γὰρ μακάριον καὶ ἄφϑαρτον 

οὔτ᾽ ὀργαῖς οὔτε χάρισι συνέχεται. βέλτιόν τι τῶν 
ἐν τῷ βίῳ μετὰ τὸν βίον ἐπινοεῖς; ἐξηπάτησαι" τὸ 
γὰρ διαλυϑὲν ἀναισϑητεῖ τὸ δ᾽ ἀναισθϑητοῦν οὐδὲν 
πρὸς ἡμᾶς. πῶς οὖν, ἄνϑρωπε, φαγεῖν μὲ καὶ 

ΕΒ χαίρειν κελεύεις; ὅτι νὴ Ζέα χειμαξομένῳ τὸ ναυ- 

ἄγιον ἐγγύς ἐστιν ὃ γὰρ πόνος ὁ ὑπερβάλλων ι5 

συνάψει ϑανάτῳ. καίτοι νεὼς μὲν ἐκπεσὼν ἐπι- 

βάτης διαλυϑείσης ἐπ᾽ ἐλπίδος ὀχεῖταί τινος ὡς “γῇ 
προσέξων σῶμα’ καὶ διανηξόμενος, τῆς δὲ τούτων 

φιλοσοφίας ᾽ 

ἐπὶ 0 

“ἔχβασις οὔπη φαίνεϑ᾽ ἁλὸς πολιοῖο ϑύραξε᾽ 30 

τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἠφάνισται καὶ διέσπαρται καὶ 
προαπόλωλε τοῦ σώματος’ ὥσϑ᾽ ὑπερχαίρειν τὸ 

πάνσοφον τοῦτο δόγμα καὶ ϑεῖον παραλαβοῦσαν, 

9 οὗ, Βουρκ. 8 ν». 780 10. βίαιον] βιατὰν 5Βογιρϑιῦ οὗ 
1π γϑυβὰβ αἰδύϊηχιῦ ΒΟΡΡ ΙΒ θ τοιοῦτος 'ὰ 8 οἵἁ, Ἰρίοαν. 
ΡΟ ΘΝ 9 τετύφλωσαι ΜΝ 18 φαγεῖν] ϑαρρεῖν ἔχη- 
ῬΘΥ 8 10. καὶ] καὶ πιεῖν καὶ Ἀὶ 18 σῶμα Οοῦοῖαβ: 
τὸ σῶμα Ἰῖῦτ!. Οὐ αθῶ Θμΐτη ΤΠ ]ρΡ1415. βαμ δ 20 Ἠοπι. 
ε 410 29. οἵ, ἘΡΙΟν Ρ᾽ 911.9 
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ὅτι τοῦ καχῶς πράττειν πέρας ἐστὶν αὐτῇ τὸ ἀπο- 
λέσϑαι καὶ φϑαρῆναι καὶ μηδὲν εἶναι. 

24, “᾿Δλλὰ γάρ᾽ ἔφη πρὸς ἐμὲ βλέψας “εὔηϑές 
ἐστι καὶ περὶ τούτου λέγειν ἡμᾶς, σοῦ πρῴην 

ἀκηκοότας ἱκανῶς διαλεγομένου πρὸς τοὺς ἀξιοῦντας 

τὸν ᾿Επιχούρου λόγον τοῦ Πλάτωνος περὶ ψυχῆς Εὶ 

ῥάονας καὶ ἡδίους ἡμᾶς ποιεῖν πρὸς ϑάνατον.᾽ 
ὑπολαβὼν οὖν ὃ Ζεύξιππος "ἧεἶϑ᾽ οὗτος" ἔφη "δι᾽ 

ἐχεῖνον ἀτελὴς ὁ λόγος ἔσται, καὶ φοβηϑησόμεϑα 
πρὸς ᾿Επίκουρον τὸ λοιπὸν λέγοντες: Ὥκιστα᾽ ἔφην 

ἐγώ “καί 

“δὶς γὰρ ὃ δεῖ καλόν ἐστιν ἀκοῦσαι 

κατ᾽ Ἐμπεδοκλέα. πάλιν οὖν ὃ Θέων ἡμῖν παρα- 1104 

κλητέος᾽ οὐ γὰρ αὐτὸν οἶμαι μὴ παρεῖναι τοῖς τότε 

ς λεχϑεῖσιν, ἀλλὰ καὶ νέος ἐστὶ καὶ οὐ δέδιε μὴ 

λήϑης εὐθύνας ὑπόσχῃ τοῖς νέοις." 

Θῦ, Καὶ ὃ Θέων ὥσπερ ἐχβιασϑείς “ἀλλ᾽ εἰ δο- 
» “- ν Ὁ ς » 3 , , 5: τ ΄ 

κεῖ ταῦτα᾽ ἔφη “ποιεῖν, οὐ μιμήσομαί σε, ὦ «““ριστό- 

δημε᾽ σὺ μὲν γὰρ ἐφοβήϑης τὰ τούτου λέγειν" ἐγὼ 

δὲ χρήσομαι τοῖς σοῖς. ὀρϑῶς γάρ μοι διαιρεῖν 

ἔδοξας εἰς τρία γένη τοὺς ἀνθρώπους, τὸ τῶν ἀδί- 

χων καὶ πονηρῶν, δεύτερον δὲ τὸ τῶν πολλῶν καὶ 

ἰδιωτῶν, τρίτον δὲ τὸ τῶν ἐπιεικῶν καὶ νοῦν ἐχόν- 
ο Χ ἀπ » δ " . 7 Β 

των. οἱ μὲν οὖν ἄδικοι καὶ πονηροὶ τὰς καϑ' 

4 σοῦ Μ: οὐ 10 τὸ λοιπὸν Βαβπιαβ: τὸ λόγιον οἵ. 

Ῥ. 1090 ἢ. Ἴ100 6 12 δὶς γὰρ ὃ δεῖ Μ: δεῖ παρ᾽ ὃ δεῖ 

οἵ. ΜΔ. 1 νβ. 252 14 μὴ «αἀάϊαϊ. 1[)6 οοπδύσαοί!ομθ 

οΕ, οχ. 6. Ρ. 968 Ὁ 94 χαϑ᾽ Ἅιδου Μ: καϑόλου 



4192. ΝΟΝ ΡΟἙΙ͂ΒΕ ΒΌΛΑΥΙΤΕΗΝ ΥΙΥΙ 580. ΕΡΙΟ. 

“Διδου δίκας καὶ τιμωρίας δεδιότες καὶ φοβούμενον 

κακουργεῖν καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἡσυχίαν ἄγοντες 
ἥδιον βιώσονται καὶ ἀταρακτότερον. οὐ γὰρ ᾿Ἐπί- 

κουρος ἄλλῳ τινὶ τῆς ἀδικίας οἴεται δεῖν ἀπείργειν 
ἢ φόβῳ κολάσεων. ὥστε καὶ προσεμφορητέον ἐκεί- 

νοις τῆς δεισιδαιμονίας καὶ κινητέον ἐπ᾽ αὐτοὺς 

σι 

Ο Αἵ 2 ᾿} “ νἾ - , Ἂ, ἥδ᾽ ἅμα τὰ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς δείματα καὶ χάσματα 
καὶ φόβους καὶ ὑπονοίας, εἰ μέλλουσιν ἐκπλαγέντες 

ὑπὸ τούτων ἐπιεικέστερον ἔχειν καὶ πραύτερον. 
λυσιτελεῖ γὰρ αὐτοῖς τὰ μετὰ τὸν θάνατον φοβου- τὸ 

’ ᾿ 3 ". μ᾽ 9 -“ 3 - 3 - 

μένοις μὴ ἀδικεῖν ἢ ἀδικοῦσιν ἐπισφαλῶς ἕν τῷ 
΄ ͵ } ΄ 3 

βίῳ διάγειν καὶ περιφόβως. 
κ » ᾿ » ὴ - 

20. “Τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ ἄνευ φόβου περὶ τῶν 

ἐν “Διδου ἡ παρὰ τὸ μυϑῶδες τῆς ἀιδιότητος ἐλπὶς 

καὶ ὃ πόϑος τοῦ εἶναι. πάντων ἐρώτων πρεσβύτατος ιῦ 

ὧν καὶ μέγιστος, ἡδονῇ ὃ᾽ ὑπερβάλλει καὶ γλυκυϑυμίᾳ 

τὸ παιδικὸν ἐκεῖνο δέος. ἧ καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας 
καὶ φίλους ἀποβάλλοντες εἶναί που μᾶλλον ἐϑέλουσι 
καὶ διαμένειν κακοπαϑοῦντας ἢ παντάπασιν ἐξῃρῆ- 
σϑαι καὶ διεφϑάρϑαι καὶ γεγονέναι τὸ μηδέν᾽ ἡδέως 20 

δὲ τῶν ὀνομάτων τοῦ μεϑίστασϑαι τὸν ϑνήσκοντα 

καὶ μεταλλάττειν καὶ ὅσα δηλοῖ μεταβολὴν ὄντα τῆς 
- 3 δὴ λ) ΙΑ 3 - ᾿Ὶ ’, 

ψυχῆς οὐ φϑορὰν τὸν ϑάνατον ἀκροῶνται καὶ λε- 

γουσιν οὕτως 

“αὐτὰρ ἐγὼ κἀκεῖϑι φίλου μεμνήσομ᾽ ἑταίρου᾽ 0 

8 οὗ Ἑρίουν. Ρ. 822,,ὁ ΤὩ φάσματα 14 παρὰ Β: 
περὶ 10 ἡδονῇ --- γλυκυϑυμίᾳ Ἐν: ἡδονῆς --- γλυκυϑυμίας 
100 11 ἣ ιᾶάθμι: ἢ 19 ὟΥ : κακοπαϑοῦντες 
25 Ηοπμι. Χ' 890 
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, 

καὶ 

δ 2 " »" ᾿ ΄ π» ΄ 
τί σοι πρὸς “Ἕχτορ᾽ ἢ γέροντ᾽ εἴπω πόσιν; 

, Ἁ ’ - ὍὋἜ , ἐκ δὲ τούτου παρατροπῆς γενομένης, καὶ ὅπλα καὶ 

σχεύη καὶ ἱμάτια συνήϑη τοῖς τεϑνηκόσι χαὶ ὡς ὃ 
5 Μίνως τῷ Γλαύκῳ 

᾿Κρητικοὺς αὐλοὺς ϑανούσης κῶλα ποικίλης νεβροῦ᾽ 

συνϑάπτοντες ἥδιον ἔχουσι. κἄν τι δόξωσιν αἰτεῖν 

καὶ ποϑεῖν ἐκείνους. χαίρουσιν ἐπιδιδόντες" ὥσπερ 

ὃ Περίανδρος τῇ γυναικὶ τὸν κόσμον. ὡς δεομένῃ 
τὸ καὶ ῥιγοῦν λεγούσῃ, συγκατέκαυσεν. οἵ δ᾽ ΔΑἰακοὶ 

καὶ ᾿ἀσκάλαφοι καὶ ᾿Ζχέροντες οὐ πάνυ διαταράτ- 

τουσιν. οἷς γε καὶ χοροὺς καὶ ϑέατρα καὶ μοῦσαν 
ἡδομένοις παντοδαπὴν γενομένου δεδώκασιν. ἀλλ᾽ 

ἐχεῖνο τοῦ ϑανάτου τὸ πρόσωπον ὡς φοβερὸν καὶ 
1 σκυϑρωπὸν καὶ σχοτεινὸν ἅπαντες ὑποδειμαίνουσι. 

τὸ τῆς ἀναισϑησίας καὶ λήϑης καὶ ἀγνοίας" καὶ πρὸς 

τό ᾿ἀπόλωλε᾽ καὶ τό “ἀνήρηται᾽ χαὶ τό “οὐκ ἔστι" 
ταράσσονται καὶ δυσανασχετοῦσι τούτων λεγομένων, 

ὡς τό 

30 ᾿᾿ἔπειτα κείσεται βαϑυδένδρῳ 
ἐν χϑονὶ συμποσίων τε καὶ λυρᾶν ἄμοιρος 
ἰαχᾶς τε παντερπέος αὐλῶν" 

2 Επ͵. Ηρθο. 422 6 Νδιοκ. ρΡ. 920 10. ϑανούσης] 
ϑανόντι ἨδοκοταβΒ. ϑανοῦσι ΠΆΒΠΛΒ 12 μοῦσαν ἡδονῆς 

παντοδαπῆς. γέμουσαν Μ. μοῦσαν ἡδοναῖς παντοδαπὴν 

γινομένην Τὸ 19 ὡς Πυθῦπουιβ. οἷον ᾿ὶ 20 ΒΕοΙΡΈ. 8 
Ῥ. 1720 [1ρ. Πυθρποταβ: ἐπιτακήσεται 



414 ΝῸΝ ΡΟΞΒΕὶ ΒΌυΑΥΙΤΕΙΝ ΥἹΥΙ Β5Ε0, ΒΡΙΟ. 

καί 

“ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑεῖν οὔτε λεϊστὴ 
οὔϑ᾽ ἑλετή, ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. 

21. “ἯΙ καὶ προσεπισφάττουσιν οἵ ταυτὶ λέγοντες 

“ἅπαξ ἄνθρωποι γεγόναμεν, δὶς δ᾽ οὐκ ἔστι γενέ- 
« » ΝΛ ν »» 19. 5 9 Ἁ ᾿ 

σϑαι᾿ δεῖ ὃὲ τὸν αἰῶνα μηκέτ᾽ εἶναι. καὶ γὰρ τὸ 

Β' παρὸν ὡς μικρὸν μᾶλλον δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν πρὸς τὰ 
σύμπαντα ἀτιμάσαντες ἀναπόλαυστον προΐενται, καὶ 

ὀλιγωροῦσιν ἀρετῆς καὶ πράξεως οἷον ἐξαϑυμοῦντες 

καὶ καταφρονοῦντες ἑαυτῶν, ὡς ἐφημέρων καὶ ἀβε- 
1106 βαίων καὶ πρὸς οὐδὲν ἀξιόλογον γεγονότων. τὸ γάρ 

“ἀναισϑητεῖν τὸ διαλυϑὲν καὶ μηδὲν εἶναι πρὸς 
ἡμᾶς τὸ ἀναισϑητοῦν᾽ οὐκ ἀναιρεῖ τὸ τοῦ ϑανάτου 

δέος ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπόδειξιν αὐτοῦ προστίϑησιν" αὐτὸ 

γὰρ τοῦτ᾽ ἐστίν, ὃ δέδοικεν ἢ φύσις 

"ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε,᾽ 

τὴν εἰς τὸ μὴ φρονοῦν μηδ᾽ αἰσθανόμενον διάλυσιν 

τῆς ψυχῆς, ἣν ᾿Επίκουρος εἰς κενὸν καὶ ἀτόμους 
διασπορὰν ποιῶν ἔτι μᾶλλον ἑἐκκόπτει τὴν ἐλπίδα 

τῆς ἀφϑαρσίας" δι’ ἣν ὀλίγου δέω λέγειν πάντας 
εἶναι καὶ πάσας προϑύμους τῷ Κερβέρῳ διαδάκνε- 

2 Ηοπι. 1 408 4 ἣ Ὑ:’ ἢ τἴῦτ]. τέ καὶ προσεπιρρά- 
πτουσιν ἃ ὅ οὗ Βρίουτ. 162, 11 6 εἶναι Βὶ οχ Ρ. 1106 ἔ: 
ἰέναι 1 τὰ σύμπαντα ὈυρΌποταβ: τὸ σύμπαντα [1ὈτῚ. 
τὸν σύμπαντα αἰῶνα Ὗ 8 (οβοία8: ἀτιμήσαντες 
10. ὟΥ : ἀναπόλαυστα 12 ἀναισϑητεῖν τὸ ΟἰαἰδκθΙῃβ: 
ἀναίσϑητον καὶ οἴ Βρίουχ,.».511,10 » 10. διαλυϑὲν θπουαϑ Ἔ: 
λυϑὲν 10 οι. ἮΙ 99 19 ποιῶν] καλεῖ, ποιῶν Ἐν 
21 δάκνεσθαι ΤΟο005 ρῥγδθίθυ ἡθοθββιξαύθσα 

15 
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σϑαι καὶ φορεῖν εἰς τὸν ἄτρητον, ὅπως ἐν τῷ εἶναι 
μόνον διαμένωσι μηδ᾽ ἀναιρεϑῶσι. καίτοι ταῦτα Β 

μέν, ὥσπερ ἔφην, οὐ πάνυ πολλοὶ δεδίασι, μητέρων 

ὄντα καὶ τιτϑῶν δόγματα καὶ λόγους μυϑώδεις" οἱ 

ὃὲ χαὶ δεδιότες τελετάς τινας αὖ πάλιν καὶ καϑαρ- 

μοὺς οἴονται βοηϑεῖν, οἷς ἁγνισάμενοι διατελοῖεν 

ἐν “Διδου παίξοντες καὶ χορεύοντες ἐν τοῖς αὐγὴν 

καὶ πνεῦμα καϑαρὸν καὶ φϑόγγον ἔχουσιν. ἡ δὲ 

τοῦ ζῆν στέρησις ἐνοχλεῖ καὶ νέους καὶ γέροντας" 

δυσέρωτες γὰρ φαινόμεϑ'᾽ ὄντες 

τοῦδ᾽, ὅττι τόδε στίλβει κατὰ γῆν᾽ 
’ὔ ὡς Εὐριπίδης φησίν. οὐδὲ ῥᾳδίως οὐδ᾽ ἀλύπως Ὁ] 

αι ὡς ἄρ᾽ εἰπόντα μιν τηλαυγὲς ἀμβρόσιον 
ἑλασίππου πρόσωπον 

ἀπέλιπεν ἁμέρας.᾽ 

28. ἱΖΔιὸ τῇ δόξῃ τῆς ἀϑανασίας συναναιροῦσι Ο 

τὰς ἡδίστας ἐλπίδας καὶ μεγίστας τῶν πολλῶν. τί 

δῆτα τῶν ἀγαϑῶν οἰόμεθα καὶ βεβιωκότων ὁσίως 

1 τὸν ἄτρητον] τὸν τρητὸν πίϑον Βα. τὸν τρητὸν ᾿88- 

τηῦβ 6011]. δυϊαα: ,,κεἰς τὸν τετρημένον, λείπει πίϑον"". Βοτί. 

τὸν εὔτρητον 80. πίϑον οἴ, Τιευΐβοι. 2 ». 1564 ἀ« δόγματα] 

διηγήματα Ὗ 1 τοῖς] τόποις ἰάθτα; τηλ]ϊπι τοῖς τόποις 

τοῖς 8 φϑόγγον] φέγγος ᾿ὸ τοοίθ αὖ νἱᾶ, 10 νἱά, Ευγ. 

ΗῖρΡ. 194 11 ὅττι θυΘΌποταΒ: ὅτι 14 οἵ, ΒεΙρκ. 8 

Ρ. 120 ἴθ. ἀμβρόσιον Ἰ τηλαυγὲς ἰάθπι 1 πρόσωπον Υ: 

πρὸς τόπον. ὃ ἀπέλιφ᾽ Βετιρκίαβ, ,Π]8ῖ ἔογύθ ὑγδρ]0. 

Δ] 1Οα1π|8 δὺς 11 Διὸ τῇ δόξῃ -- οἰόμεϑα] ἴοτι. Εἰ δὲ 

τῇ δόξῃ --- τῶν πολλῶν, τέ δῆτα -- οἰόμεϑα 



416 ΝῸΝ ΡΟἙΒΕ ΒΌΑΥΙΤΒΒ ΥἹΥΙ ΡῬΕΟ. ΒΡΙΟ. 

καὶ δικαίως, οἱ κακὸν μὲν οὐδὲν ἐχεῖ τὰ δὲ καλ- 
λιστα καὶ ϑειότατα προσδοκῶσι; πρῶτον μὲν γὰρ 
ἀϑληταὶ στέφανον οὐκ ἀγωνιζόμενοι λαμβάνουσιν 

ἀλλ᾽ ἀγωνισάμενοι καὶ νικήσαντες" οὕτως ἡγούμενοι 

τοῖς ἀγαϑοῖς τὰ νικητήρια τοῦ βίου μετὰ τὸν βίον 5 

ὑπάρχειν ϑαυμάσιον οἷον φρονοῦσι τῇ ἀρετῇ πρὸς 

ἐκείνας τὰς ἐλπίδας. ἐν αἷς ἐστι καὶ τοὺς νῦν 

ὑβρίζοντας ὑπὸ πλούτου καὶ δυνάμεως καὶ κατα- 
γελῶντας ἀνοήτως τῶν κρειττόνων ἐπιδεῖν ἀξίαν 

Ὁ δώκην τίνοντας. ἔπειτα τῆς ἀληϑείας καὶ ϑέας τοῦ τὸ 

ὄντος οὐδεὶς ἐνταῦϑα τῶν ἐρώντων ἐνέπλησεν ἕαυ- 

τὸν ἱχανῶς, οἷον δι᾽ ὁμίχλης ἢ νέφους τοῦ σώματος 

ὑγρῷ καὶ ταραττομένῳ τῷ λογισμῷ χρώμενος, ἀλλ᾽ 
ὄρνιϑος δίκην ἄνω βλέποντες ὡς ἐκπτησόμενοι τοῦ 

σώματος εἰς μέγα τι καὶ λαμπρόν, εὐσταλῆ καὶ τὸ 

ἐλαφρὰν ποιοῦσι τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῶν ϑνητῶν,. τῷ 

φιλοσοφεῖν μελέτῃ χρώμενοι τοῦ ἀποϑνήσκειν. οὕτω 

μέγα τι καὶ τέλεον ὄντως ἀγαϑὸν ἡγοῦνται τὴν 

τελευτήν. ὡς βίον ἀληϑῆ βιωσομένην ἐκεῖ τὴν ψυχήν, 

οὐχ ὕπαρ νῦν ζῶσαν ἀλλ᾽ ὀνείρασιν ὅμοια πάσχου- 30 
Ἑ σαν. εἰ τοίνυν “ἡδὺ πανταχόϑεν ἣ φίλου μνήμη 

τεϑνηκότος᾽ ὥσπερ ᾿Επίκουρος εἶπε, καὶ ἤδη νοεῖν 

πάρεστιν ἡλίκης ἑξαυτοὺς χαρᾶς ἀποστεροῦσι φάσ- 

ματα μὲν καὶ εἴδωλα τεϑνηκότων ἑταίρων οἰόμενοι 
"ΜΘ 

δέχεσϑαι καὶ ϑηρεύειν, οἷἱς οὔτε νοῦς ἔστιν οὔτ Φ οι 

1 οἱ ΜδανΙρῚαΒ 8 Χ;: οὐ λαμβάνουσιν 18 ὑγρῶ]) 
ἀμυδρῷ ΕτροΥ 8 16 λαμπρὸν] δα. φῶς ἢν, πο ΟΡ 
18 ἡγοῦνται ἃ: ἡγοῦμαι 21. οἵ ἩΡΙΘασ  Ῥὲ ΟΣ 
24 μὲν ΒΚ 
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αἴσϑησις. αὐτοῖς δὲ συνέσεσϑαι πάλιν ἀληϑῶς καὶ 

τὸν φίλον πατέρα καὶ τὴν φίλην μητέρα καί που 

γυναῖχα χρηστὴν ὄψεσθαι μὴ προσδοκῶντες, μηδ᾽ 

ἔχοντες ἐλπίδα τῆς ὁμιλίας ἐκείνης καὶ φιλοφροσύ- 

νης. ἣν ἔχουσιν οἵ ταὐτὰ Πυϑαγόρᾳ καὶ Πλάτωνι 

καὶ Ὁμήρῳ περὶ ψυχῆς δοξάζοντες. ᾧ δ᾽ ὕμοιόν 

ἐστιν αὐτῶν τὸ πάϑος. Ὅμηρος ὑποδεδήλωκεν. εἴ- 
δωλον τοῦ Αἰνείου καταβαλὼν εἰς μέσον τοῖς μαχο- 

μένοις ὡς τεϑνηκότος, εἶϑ'᾽ ὕστερον αὐτὸν ἐχεῖνον 

ἀναδείξας ᾿ξωὸν καὶ ἀρτεμέα προσιόντα χαὶ μένος 
ς ἐσϑλὸν ἔχοντα᾽ τοῖς φίλοις “οἱ δ᾽ ἐχάρησαν᾽ 

φησί, καὶ τὸ εἴδωλον μεϑέμενοι περιέσχον αὐτόν. 1106 

οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς, τοῦ λόγου δεικνύοντος, ὡς ἔστιν 

ἐντυχεῖν ἀληϑῶς τοῖς τεϑνεῶσι καὶ τῷ φιλοῦντι 
τοῦ φρονοῦντος αὐτοῦ καὶ φιλοῦντος ἅψασϑαι καὶ 

συγγενέσθαι ὃ Ὁ μὴ δυναμένους μηδ᾽ ἀπορρῖψαι 
τὰ εἴδωλα πάντα καὶ τοὺς φλοιούς, ἐν οἷς ὀδυρό- 

μενοι καὶ καινοπαϑοῦντες διατελοῦσιν. 

99. “ἄνευ δὲ τούτου, οἱ μὲν ἑτέρου βίου τὸν 
ϑάνατον ἀρχὴν κχρείττονος νομίζοντες, ἐάν τ᾽ ἐν 

ὅ Ἔ: τὰ αὐτὰ 10 Ηοτῃ. Ε ὅ1ὅ ΠῚ τὸ. 512 12 Ν: 
ϑέμενοι παρέσχον 14 καὶ τῷ φιλοῦντι --- φιλοῦντος] καὶ 
τοῦ φιλοῦντος αὐτοῦ καὶ φρονοῦντος ἈδδπιαΒ. δ'θα. ἔοτύ. 
καὶ τῷ φρονοῦντι καὶ φιλοῦντι τοῦ φρον. αὐτοῦ καὶ φιλοῦντος. 
Ῥτοχίτηδ, ΒΌΡΡΙΘπάδ ραῦΐο μυπο ἴῃ τπιοᾶυπι: συγγεν ΕΣΙΘΑ͂Ι, 
χαίρειν ἐῶμεν τοὺς τοῦτο συμβαλΊΕΣΘΑ͂Ι μὴ δυναμένους οθἰῦ. 
10. Ἰασῦπεθ ποίϑιη 1πϑουὖὺ Γ᾽. ΘΌΠΘΥΙΙΒ 17 εἴδωλα πάντα] 

ἀπὰτὰ γοοραθαϊαση Ιαὐθὲ ᾿πᾶάϊοθ Μαᾶνιρῖο. Ουϊάπὶ εἴδωλα 

ταῦτα ἔν. φλοιοὺς] κλοιοὺς ΜαάγίσαΒ ἰδ ἐφ᾽ οἷς Υ 

18 χαχοπαϑοῦντες Μ. δεινοπαϑοῦντες ἢ 19 ἄνευ δὲ 

τούτων ΒΘΟΠΒΘΙΘΙ ΙΒ 

ῬΙαξατομὶ Μοταϊΐδ. ΥΟἹ. ΥἹ. 97 
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ἀγαϑοῖς ὦσι, μᾶλλον ἥδονται, μείζονα προσδοχῶν- 

τες᾽ ἄν τὲ μὴ κατὰ γνώμην τῶν ἐνταῦϑα τυγχάνω- 

σιν, οὐ πάνυ δυσχεραίνουσιν, ἀλλ᾽ αἱ τῶν μετὰ τὸν 
Β ϑάνατον ἀγαϑῶν καὶ χαλῶν ἐλπίδες ἀμηχάνους 

ἡδονὰς καὶ προσδοκίας ἔχουσαι πᾶν μὲν ἔλλειμμα 5 
πᾶν δὲ πρόσχρουμα τῆς ψυχῆς ἐξαλείφουσι καὶ 

ἀφανίζουσιν ὥσπερ ἐν ὁδῷ, μᾶλλον δ᾽ ὁδοῦ παρα- 
τροπῇ βραχείᾳ, ῥαδίως τὰ συντυγχάνοντα καὶ με- 

τρίως φερούσης. οἷς δ᾽ ὃ βίος εἰς ἀναισϑησίαν 

περαίνει καὶ διάλυσιν, τούτοις ὁ ϑάνατος οὐ τῶν το 

κακῶν μεταβολὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἀποβολὴν 

ἐπιφέρων, ἀμφοτέροις μέν ἐστι λυπηρός, μᾶλλον δὲ 

τοῖς εὐτυχοῦσιν ἢ τοῖς ἐπιπόνως ζῶσι" τούτων μὲν 

γὰρ ἀποκόπτει τὴν ἄδηλον ἐλπίδα τοῦ πράξειν 
ἄμεινον, ἐχείνων δὲ βέβαιον ἀγαϑόν, τὸ ἡδέως ζῆν, τὸ 

ἀφαιρεῖται. καὶ καϑάπερ οἶμαι τὰ μὴ χρηστὰ τῶν 
Ο φαρμάκων ἀλλ᾽’ ἀναγκαῖα. οὐ κουφίζοντα τοὺς νο- 

σοῦντας ἐπιτρίβει καὶ λυμαίνεται τοὺς ὑγιαίνοντας, 

οὕτως ὁ ᾿Επικούρου λόγος τοῖς μὲν ἀϑλίως ζῶσιν 

οὐκ εὐτυχῆ τελευτὴν ἐπαγγέλλεται τὴν διάλυσιν καὶ 90 

ἀναίρεσιν τῆς ψυχῆς᾽ τῶν δὲ φρονίμων καὶ σοφῶν 

καὶ βρυόντων ἀγαϑοῖς παντάπασι κολούει τὸ εὔϑυ- 

μον, ἐκ τοῦ ξῆν μακαρίως εἰς τὸ μὴ ζῆν μηδ᾽ εἶναι 

καταστρέφων. αὐτόϑεν μὲν οὖν ἐστι δῆλον, ὡς ἀγα- 

6 ἢ; πρόσχρουσμα 10 διάλυσιν Ἐ;: διαλύει οἵ, Ἡρίουτ. 
θ 18 11 ἀλλὰ καὶ τῶν. ἀγαϑῶν ἀποβολὴν ὙὟΥ 
106 χρηστὰ] χαρτὰ Ῥαβγηι8 17 οὐ κουφίζοντα Μααγνὶρτυβ 
20 εὐτυχῆ Ἰάθιη: εὐτυχῆ τοῖς δὲ κακῶς πράσσουσι͵ ἸΌ. οἵ, 
ΕΡΙοὰσ. Ῥ. 811. 19 22 βρυαζόντων ὕὔδθιηθιηιβ ἴπ. : 
κωλύει 34 ὕδβεποιυβ: χαταστρέφον 
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ϑῶν ἀποβολῆς ἐπίνοια λυπεῖν πέφυκεν, ὅσον ἐλπίδες 
βέβαιοι καὶ ἀπολαύσεις εὐφραίνουσι παρόντων. 

80, “Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ λέγουσιν αὑτοῖς κακῶν 
ἀπαύστων καὶ ἀορίστων λυϑεῖσαν ὑποψίαν ἀγαϑὸν 
βεβαιότατον καὶ ἥδιστον ἀπολιπεῖν τὴν ἐπίνοιαν τοῦ 

λελύσϑαι" καὶ τοῦτο ποιεῖν τὸν ᾿Επικούρου λόγον, 
ἱστάντα τοῦ ϑανάτου τὸ δέος ἐν τῇ διαλύσει τῆς 
ψυχῆς. εἴπερ οὖν ἥδιστόν ἐστιν ἀπαλλαγὴ προσ- 
δοκίας κακῶν ἀπείρων, πῶς οὐκ ἀνιαρὸν αἰωνίων 

ἀγαϑῶν ἐλπίδος στερεῖσϑαι καὶ τὴν ἀκροτάτην εὐὖ- 

δαιμονίαν ἀποβαλεῖν; ἀγαϑὸν μὲν γὰρ οὐδετέροις 

ἀλλὰ πᾶσι τοῖς οὖσι τὸ μὴ εἶναι παρὰ φύσιν καὶ 
ἀλλότριον: ὧν δ᾽ ἀφαιρεῖ τὰ τοῦ βίου κακὰ τῷ τοῦ 

ϑανάτου κακῷ, τὸ ἀναίσθητον ἔχουσι παραμύϑιον 

ὥσπερ ἀποδιδράσκοντες" καὶ τοὐναντίον, οἷς ἐξ 
ἀγαϑῶν εἰς τὸ μηδὲν ἣ μεταβολή. φοβερώτατον δρῶσι 

τέλος, ἐν ᾧ παύσετῳ τὸ μακάριον. οὐ γὰρ ὡς 
ἀρχὴν ἑτέρου τὴν ἀναισϑησίαν δέδιεν ἡ φύσις, ἀλλ᾽ 
ὅτε τῶν παρόντων ἀγαθῶν στέρησίς ἐστι τὸ γὰρ 

οὐ πρὸς ἡμᾶς παντὸς ἀναιρέσει τοῦ ἡμετέρου γιγνό- 

μενον ἤδη πρὸς ἡμᾶς ἐστι τῇ ἐπινοίᾳ" καὶ τὸ ἀν- 
αίσϑητον οὐ λυπεῖ τότε τοὺς μὴ ὄντας, ἀλλὰ τοὺς 

ὄντας εἰς τὸ μὴ εἶναι βαπτομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
μηδ᾽ ὡς δυσομένους. ὅϑεν οὔϑ᾽ ὁ Κέρβερος οὔϑ᾽ 

1 ἐπίνοια] τἀ. τοσοῦτον ἃ 8 αὑτοῖς] αὐτοὶ Ηὶ οἵ Ῥρίοαυν, 
τ: 911..91 4 καὶ) οἴῃ. πτιθὶ 10 Μ: ἐλπίδαλ :ὅ Υ: 
ἀποδιδράσκοντα 16 ἡ Χ 10. Χ: ὁρῶ ἐντελέξ 18 ἑτέρου] 

αι. κακοῦ ἃ 238 Χ: βλαπτομένους ἴθ. καὶ 34 μηδ ὡς 

δυσομένους] καὶ μήπω ἐκδυσομένους ΤΌΘ ὈΠΘΙΒ. Μαῖα ὡς 

μη Δ᾽ ὄμως ἀνα) υσομένους ἸἰΌ. οὔϑ' --- οὔϑ᾽ ὃ: οὐδὲ --- οὐδὲ 
ἐγ 

Ε 
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ὃ Κωκυτὺς ἀόριστον ἐποίησε τοῦ ϑανάτου τὸ δέος, 

ἀλλ᾽ ἡ τοῦ μὴ ὄντος ἀπειλή, μεταβολὴν εἰς τὸ εἶναι. 
πάλιν οὐκ ἔχουσα τοῖς φϑαρεῖσι" “δὶς γὰρ οὐκ ἔστι 

Ε γενέσϑαι, δεῖ δὲ τὸν αἰῶνα μὴ εἶναι᾽ κατ᾽ ᾿Ἐπί- 
κουρον. εἰ γάρ ἐστι πέρας τῷ εἶναι τὸ μὴ εἶναι, ὅ 

τοῦτο δ᾽ ἀπέραντον καὶ ἀμετάστατον, εὕρηται κακὸν 
αἰώνιον ἣ τῶν ἀγαϑῶν στέρησις, ἀναισϑησίαν μηδέ- 

ποτὲ παυδομένην. καὶ σοφώτερος ᾿Ηρόδοτος εἰπὼν 
ὡς “ὃ ϑεὸς γλυκὺν γεύσας τὸν αἰῶνα φϑονερὸς ἕν 

1101 αὐτῷ ὧν φαίνεται᾽" καὶ μάλιστα τοῖς εὐδαιμονεῖν τὸ 

δοκοῦσιν, οἷς δέλεάρ ἐστι λύπης τὸ ἡδύ, γευομένοις 

ὧν στερήσονται. τίνα γὰρ εὐφροσύνην ἢ ἀπόλαυσιν 

καὶ βρυασμὸν οὐκ ἂν ἐκκρούσειξ καὶ καταγάγοι 
ἐμπίπτουσα συνεχῶς ἡ ἐπίνοια τῆς ψυχῆς. ὥσπερ 

εἰς πέλαγος ἀχανὲς τὸ ἄπειρον ἐκχεομένης,. τῶν ἐν τὸ 
ἡδονῇ τιϑεμένων τὸ καλὸν καὶ μακάριον; εἰ δὲ δὴ 

καὶ μετ᾽ ἀλγηδόνος, ὥσπερ ᾿Επίκουρος οἴεται, τοῖς 
πλείστοις ἀπόλλυσϑαι συμβαίνει, παντάπασιν ἀπαρη- 

γόρητός ἐστιν ὃ τοῦ ϑανάτου φόβος, εἰς ἀγαϑῶν 

στέρησιν διὰ κακῶν ἄγοντος. 30 
81. ᾿Καὶ πρὸς ταῦτα μὲν οὐκ ἀποχαμοῦνται μα- 

χόμενοι καὶ βιαζόμενοι πάντας ἀνθρώπους, ἀγαϑὸν 
Β μὲν ἡγεῖσθαι τὴν τῶν κακῶν ἀποφυγήν. κακὸν δὲ 

μηκέτι νομίζειν τὴν τῶν ἀγαϑῶν στέρησιν" ἐκεῖνο 

2 Ν: μεταβαλεῖν 4 ᾿Επίκουρον]) ν. ΕΡΙΟαν. Ρ. 162, 10 
ὅ Ὗ: τὸ πέρας [Ρ. εἶναι τὸ Ἰᾶρηῃθ 6 εὕρηται] -Ξ εὔρηκεν 
ἕξαυτῇ. ΝΥ οοτν. εὕὔρηκεν 8. Ἡρόδοτος) 7,460 10 ὦν] ἐὼν} 
18 καταγάγοι] κατάγε τηθῖ. κατάξειεν Ἡδιυρύϊι8, ααοα αα18 
ἴῃ καταγάγοι οΟΥΥΘΧΟΙΟ. οἵ, Ρ. ὅ26 "Ὁ. θα σπϑ]τη κατα- 
παύσειεν 11 ᾿Επίκουρος] οἵ. Ερίουν. Ρ. 312, ὅ 
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δ᾽ ὁμολογοῦσι. τὸ μηδεμίαν ἐλπίδα μηδὲ χαρὰν 

ἔχειν τὸν ϑάνατον ἀλλ᾽ ἀποκεχόφϑαι πᾶν τὸ ἡδὺ 
καὶ τἀγαϑόν. ἐν ᾧ χρόνῳ πολλὰ καλὰ καὶ μεγάλα 
καὶ ϑεῖα προσδοκῶσιν οἱ τὰς ψυχὰς ἀνωλέϑρους 

εἶναι διανοούμενοι καὶ ἀφϑάρτους, ἢ μακράς τινας 

χρόνων περιόδους νῦν μὲν ἐν γῇ νῦν δ᾽ ἐν οὐ- 

ῥανῷ περιπολούσας. ἄχρι οὗ συνδιαλυϑῶσι τῷ 
κόσμῳ, μεϑ᾽ ἡλίου καὶ σελήνης εἰς πῦρ νοερὸν 

ἀναφϑεῖσαι. τοιαύτην χώραν ἡδονῶν τοσούτων 

᾿Επίκουρος ἐκτέμνεται, καὶ ἐπὶ ταῖς ἐκ ϑεῶν ἐλπίσιν 
ὥσπερ εἴρηται καὶ χάρισιν ἀναιρεϑείσαις τοῦ ϑεωρη- 

τικοῦ τὸ φιλομαϑὲς καὶ τοῦ πρακτικοῦ τὸ φιλότι- 

μον ἀποτυφλώσας εἰς στενόν τι κομιδῇ καὶ οὐδὲ 

καϑαρὸν τὸ ἐπὶ τῇ σαρχὶ τῆς ψυχῆς χαῖρον συν- 

ἔστειλε καὶ κατέβαλε τὴν φύσιν. ὡς μεῖζον ἀγαϑὸν 
τοῦ τὸ κακὸν φεύγειν οὐδὲν ἔχουσαν. 

8 ἢ: τὸ ἀγαϑόν  Ἔ;: ἄχρις 10 ἐπὶ ταῖς Μαεά- 
γιρίαβ: ταῖς 10. οἵ Ἑρίουν. Ρ. 282, 1 11 Μδανιριαβ: 
ἐπὶ τοῦ ϑεωρητικοῦ 

0 



Ρ ΠΡΟΣ ΚΟΛΩΠΤῊΝ. 

1. Κωλώτης. ὃν ᾿Επίκουρος εἰώϑει Κωλωτάραν 

Ἐ ὑποκορίξεσϑαι καὶ Κωλωτάριον, ὦ Σατορνῖνε, βιβλίον 

ἐξέδωκεν. ἐπιγράψας 'περὶ τοῦ ὅτι κατὰ τὰ τῶν 

ἄλλων φιλοσόφων δόγματα οὐδὲ ζῆν ἔστιν. ἐκεῖνο 5 
μὲν οὖν Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ προσπεφώνηται" ἃ 

δ᾽ ἡμῖν ἐπῆλϑεν εἰπεῖν πρὸς τὸν Κωλώτην, ἡδέως ἂν 
οἶμαί σὲ γεγραμμένα διελθεῖν, φιλόκαλον καὶ φι- 

λάρχαιον ὄντα καὶ τὸ μεμνῆσθαι καὶ διὰ χειρῶν 

ἔχειν ὡς μάλιστα δυνατόν ἔστι τοὺς λόγους τῶν πα- τὸ 

λαιῶν βασιλικωτάτην διατριβὴν ἡγούμενον. 

2. Ἔναγχος οὖν ἀναγιγνωσχομένου τοῦ συγ- 
Ἐ γράμματος, εἷς τῶν ἑταίρων, ᾿Δριστόδημος ὁ “4ἰγιεύς, 

οἶσϑα γὰρ τὸν ἄνδρα τῶν ἐξ ᾿ἀχαδημείας οὐ ναρ- 
ϑηκοφόρον ἀλλ᾽ ἐμμανέστατον ὀργιαστὴν Πλάτωνος, τὸ 
οὐκ οἶδ᾽ ὕπως παρὰ τὸ εἰωϑὺς ἐγκαρτερήσας σιωπῇ 

καὶ παρασχὼν ἑαυτὸν ἀκροατὴν ἄχρι τέλους κόσμιον, 
ὡς τέλος ἔσχεν ἡ ἀνάγνωσις ᾿εἶεν᾽ ἔφη “τίνα τούτῳ 

1 ΠΡῸΣ ΚΩΛΏΤΗΝ ἥ: πρὸς κολώτην, ΗΪ81 αυοὰ δα. 
περὶ τῶν ἄλλων φιλοσύφων οοὔοχ ΒΕ. Ορίοτυσμη Κωλώτης 
ΒΟΙΡΒῚ οὖ δῖο οὖ :πίτῷ 8 σατορνῖλε ΒῈ 14 ἕ: ἀκα- 
δημίας 
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μαχούμενον ἀνίσταμεν ὑπερ τῶν φιλοσόφων; οὐ 

γὰρ ἄγαμαι τὸ τοῦ Νέστορος, ἑλέσϑαι δέον ἐκ τῶν 

ἐννέα τὸν ἄριστον, ἐπὶ τῇ τύχῃ ποιουμένου καὶ 
διακληροῦντος.᾽ “ἀλλ᾽ δρᾷς, ἔφην, ὅτι κἀκεῖνος ἐπὶ 

τὸν κλῆρον ἑαυτὸν ἔταξεν, ὥστε τοῦ φρονιμωτάτου 

βοαβεύοντος γενέσϑαι τὸν κατάλογον" 

ἐκ δ᾽ ἔϑορε κλῆρος κυνέης, ὃν ἄρ᾽ ἤϑελον αὐτοί, 1108 

Αἴαντος. 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ σὺ προστάττεις ἑλέσθαι, 

ἱπῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην ;᾽ 

ὅρα δὴ καὶ σκόπει. πῶς ἀμυνῇ τὸν ἄνδρα. καὶ 
ὃ ᾿Δριστόδημος “ἀλλ᾽ οἶσϑα᾽ ἔφη 'τὸ τοῦ Πλά- 
τῶνος, ὅτι τῷ παιδὶ χαλεπήνας οὐκ αὐτὺς ἐν- 

ἕτεινε πληγὰς ἀλλὰ Σπεύσιππον ἐκέλευσεν, εἰπὼν 

αὐτὸς ὀργίξεσϑαι᾽ καὶ σὺ τοίνυν παραλαβὼν κόλαξε 

τὸν ἄνθρωπον ὕπως βούλει᾽ ἐγὼ γὰρ ὀργίζομαι. 
3 Ἁ Ἁ Ἁ - Ψ , ς { 

ταὐτὰ δὴ καὶ τῶν ἄλλων παρακελευομένων “λεχτξον 
ο Ὶς ΤΟ φ" “ δὲ ᾿ δό " ΕΟ ΓΑ 

μέν ἔφην “ἄρα, φοβοῦμαι δὲ μὴ δόξω καὶ αὐτὸς 

ἐσπουδακέναι μᾶλλον ἢ δεῖ πρὸς τὸ βιβλίον ὑπ᾽ 

ὀργῆς, δι’ ἀγροικίαν καὶ βωμολοχίαν καὶ ὕβριν 

τἀνθρώπου χόρτον τινὰ προβάλλοντος ἢ ἢ ἡσεως 

Σωχράτει, καὶ πῶς εἰς τὸ στόμα τὸ σιτίον οὐκ εἰς 
ν 5 ΄ ᾿ -» " ΟΝ 

τὸ οὖς ἐντίϑησιν, ἐρωτῶντος. ἀλλ᾽ ἴσως ἂν ἐπὶ 

ῷ ἄγαμαι τὸ (οὈδίυβ: ἄγαν 8Β 48 Τ{ οἵ, Ηοτα. Η 182 

10 14. Καὶ 248 16 κόλαζε Τ᾿: κόμιζε 11 Ἔ; τὰ αὐτὰ 

19 ὑπ᾽ ὀργῆς ὙΥ: ὑπὲρ τῆς 21 ἢ: τοῦ ἀνθρώπου 10}. 186. 

4.58 5.8 ἘΠ. ἀντὶ ἄρτου καταφρονοῦντι αἰσϑήσεως 

ΞΌΡΌ]. ὟΥ. Μαϊϊη προβάλλοντος [ἀντὶ σιτ]ήσεως 
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τούτοις καὶ γελάσειέ τις ἐννοήσας τὴν Σωχράτους 

πραότητα καὶ χάριν, “ὑπέρ γε μέντοι παντὸς ᾿Ελλή- 
νῶν στρατοῦ᾽ τῶν ἄλλων φιλοσόφων, ἐν οἷς Ζ4ημό- 

χριτός ἐστι καὶ Πλάτων καὶ Στίλπων καὶ ᾿Εμπεδο- 
κλῆς καὶ Παρμενίδης καὶ Μέλισσος. οἱ κακῶς ὁ 

Ο ἀκηκοότες. οὐ μόνον “αἰσχρὸν σιωπᾶν ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ὅσιον ἐνδοῦναί τι καὶ ὑφελέσϑαι τῆς ἄκρας ὑπὲρ 
αὐτῶν παρρησίας, εἰς τοῦτο δόξης φιλοσοφίαν προ- 

αγαγόντων. καίτοι τὸ μὲν ζῆν οἵ γονεῖς μετὰ τῶν 

ϑεῶν ἡμῖν ἔδωκαν. παρὰ δὲ τῶν φιλοσόφων δίκης τὸ 

καὶ νόμου συνεργὸν οἰόμεϑα λόγον ἐπιϑυμιῶν 

χολαστὴν λαβόντες εὖ ζῆν" τὸ δ᾽ εὖ ζῆν ἐστὶ κοι- 
νωνικῶς ζῆν καὶ φιλικῶς καὶ σωφρόνως καὶ δικαίως. 

ὧν οὐδὲν ἀπολείπουσιν οἵ περὶ γαστέρα τἀγαϑὸν 
εἶναι βοῶντες οὐκ ἂν δὲ τὰς ἀρετὰς ὁμοῦ πάσας 15 
τετρημένου χαλκοῦ πριάμενοι δίχα τῆς ἡδονῆς πάσης 

πανταχόϑεν ἐξελαϑείσης" ἐνδεῖν δ᾽ αὐτοῖς τὸν περὶ 

ϑεῶν καὶ ψυχῆς λόγον. ὡς ἡ μὲν ἀπόλλυται διαλυ- 

ϑεῖσα, τοῖς δ᾽ οὐδενὸς μέλει τῶν καϑ'᾽ ἡμᾶς. τοῖς 

Ρ μὲν γὰρ ἄλλοις φιλοσόφοις ἐγκαλοῦσιν οὗτοι διὰ 
τὸ σωφρόνως τὸ ξῆν ἀναιροῦσιν" ἐκεῖνοι δὲ τούτοις, 

᾿ ὅτι ζῆν ἀγεννῶς καὶ ϑηριωδῶς διδάσκουσι." 

[ Ὁ 

2 Ναυοῖς. Ρ. 619 ὅ οἵ] 46]. ἘπηρουϊαΒ θ ἀκηκοό- 
τος Ἰάθῃη 10. Νῦοῖ.. Ὁ. 619 14 οἵ, Εἰ ρίοαγ, }. 81, 26 
15 πάσας --- ἐξελαϑείσης {56 ΠΘ 18, Ὁ] ἴάταθπ, πάσας ἰξθγα- 
ἴση ΠΟῚ ῬΙαοοῦ 16 ἡδονῆς, ἧς πάσης καὶ πανταχόϑεν 
ἐξελαϑείσης οὐκ ἄξιον εἶναι ζῆν᾽ φυσιολογίας δ᾽ ἐνδεῖν 
αὐτοῖς οοἰὐ. ΝΥ. ΜΝ ὨΪΒ1Ὶ ρύὸ ἐνδεῖν βουϊθοπάστη αὖ οὐ 
δεῖν ἀυὖὺ οὐδὲν δεῖν νἱά, 20 διὰ τὸ σωφρόνως ἕ: διὰ τὸ 
σοφὸν ὡς ἸἰὈτ]. ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ΝΜ, αὶ ὅτε βΒιρογῆασθια 
δϑὺ αὐἱρρθ αὐοᾷ 1ῃ. ρδυύϊορῖο ἀναιροῦσι σομἑ]ηθααΣ 
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Ὁ, Καίτοι ταῦτα μὲν ἐγκέχραται τοῖς Ἐπικούρου 

λόγοις καὶ διαπεφοίτηκεν αὐτοῦ τῆς φιλοσοφίας. ὃ 

ὸὁΣ Κωλώτης ὅτι φωνάς τινας ἐρήμους πραγμάτων 

ἀποσπῶν καὶ μέρη λόγων καὶ σπαράγματα κωφὰ τοῦ 
5 βεβαιοῦντος καὶ συνεργοῦντος πρὸς νόησιν καὶ, 

πίστιν ἕλκων ὥσπερ ἀγορὰν ἢ πίνακα τεράτων συν- 

τίϑησι τὸ βιβλίον, ἴστε δήπου παντὸς μᾶλλον ὑμεῖς, 

ἔφην, τὰ συγγράμματα τῶν παλαιῶν διὰ χειρὸς 

ἔχοντες. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ καϑάπερ “δ᾽ Πυδὸς ἐφ᾽ αὗ- 
τὸ τὸν ἀνοίγειν οὐ ϑύραν μίαν᾽ ἀλλὰ ταῖς πλείσταις 

τῶν ἀποριῶν καὶ μεγίσταις περιβάλλειν τὸν ᾿Επί- 

κουρον. ἄρχεται γὰρ ἀπὸ ΖΔημοχρίτου, καλὰ καὶ 

πρέποντα διδασκάλια κομιξομένου παρ᾽ αὐτοῦ" καί- 
τοι πολὺν χρόνον αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνηγόρευς Ζημο- 

15 κρίτειον ὃ ᾿Επίκουρος, ὡς ἄλλοι τε λέγουσι καὶ 

“Δεοντεύς. εἷς τῶν ἐπ᾽ ἄκρον ᾿Επικούρου μαϑητῶν, 

πρὸς Δυχόφρονα γράφων τιμᾶσϑαί τέ φησι τὸν 

Ζημόκριτον ὑπ᾽ ᾿Επικούρου διὰ τὸ πρότερον ἅψασϑαι 

τῆς ὀρϑῆς γνώσεως, καὶ τὸ σύνολον τὴν πραγμα- 

50 τείαν Ζ΄ημοχρίτειον προσαγορεύεσθαι διὰ τὸ περι- 

πεσεῖν αὐτὸν πρότερον ταῖς ἀρχαῖς περὶ φύσεως. 

ὃ δὲ Μητρόδωρος ἄντιχρυς περὶ φιλοσοφίας εἴρηκεν, 

ὡς, εἰ μὴ προχαϑηγήσατο 4ημόκριτος, οὐκ ἂν 

προῆλϑεν ᾿Επίχουρος ἐπὶ τὴν σοφίαν. ἀλλ᾽ εἰ κατὰ 

ο" τὰ Δημοχρίτου δόγματα ξῆν οὐκ ἔστιν, ὡς οἴεται 

9. ἐφ᾽ ᾿αὑτὸν ἀνοίγειν) νἱᾶ. Τιοαΐδοι, 1 Ρ. 114 12 οἵ 

ἘΡίΙοαγ. Ρ. 11ὅ, 6 20 διὰ τὸ -- περὶ φύσεως) 5Θ0] 081} 

ΤΟ ΠΟΥ Β 22 περὶ] ἐν τῷ περὶ ΜεοπδΡῚαΒ 

ΕΗ 

Ρ 
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Κωλώτης, γελοῖος ἦν ἐπὶ τὸ μὴ ξῆν ἄγοντι Ζίημο- 
κρέτῳ κατακολουϑῶν ὁ ᾿Επίκουρος.ἢ 

4. “᾿Ἐγκαλεῖ δ᾽ αὐτῷ πρῶτον, ὅτι τῶν πραγμά- 
τῶν ἕχαστον εἰπὼν οὐ μᾶλλον τοῖον ἢ τοῖον εἶναι 

1109 συγκέχυκε τὸν βίον. ἀλλὰ τοσοῦτόν γὲ Ζημόκριτος 5 

ἀποδεὶ τοῦ νομίξειν μὴ μᾶλλον εἶναι τοῖον ἢ τοῖον 

τῶν πραγμάτων ἕκαστον, ὥστε Πρωταγόρᾳ τῷ σο- 

φιστῇ τοῦτ᾽ εἰπόντι μεμαχῆσϑαι καὶ γεγραφέναι 
πολλὰ καὶ πιϑανὰ πρὸς αὐτόν᾽ οἷς οὐδ᾽ ὄναρ ἐν- 

τυχὼν ὃ Κωλώτης ἐσφάλη περὶ λέξιν τἀνδρός, τὸ 
ἐν ἧ διορίζεται μὴ μᾶλλον τό ᾿δέν᾽ ἢ τό ᾿ μηδέν᾽ 
εἶναι, ᾿δέν᾽ μὲν ὀνομάζων τὸ σῶμα ἱμηδέν᾽ δὲ τὸ 
κενόν, ὡς καὶ τούτου φύσιν τινὰ καὶ ὑπόστασιν 

ἰδίαν ἔχοντος. ὁ δ᾽ οὖν δόξας τό ᾿μηδέν᾽ μᾶλλον 
εἶναι τοῖον ἢ τοῖον ᾿Επικουρείῳ δόγματι κέχρηται; τὸ 

Β τῷ ἱπάσας εἶναι τὰς δι᾿ αἰσϑήσεως φαντασίας ἀλη- 
ϑεῖς. εἰ γὰρ δυεῖν λεγόντων, τοῦ μὲν αὐστηρὸν 

εἶναι τὸν οἶνον τοῦ δὲ γλυκύν, οὐδέτερος ψεύδεται 

τῇ αἰσϑήσει, τί μᾶλλον ὁ οἶνος αὐστηρὸς ἢ γλυκύς 
ἐστι; καὶ μὴν λουτρῷ γε τῷ αὐτῷ τοὺς μὲν ὧς 30 

ϑερμῷ τοὺς δ᾽ ὡς ψυχρῷ χρωμένους ἰδεῖν ἔστιν" 
οἵ μὲν γὰρ ψυχρὸν οἵ ὃ ϑερμὸν ἐπιβάλλειν κε- 
λεύουσι. πρὸς δὲ Βερρονίκην τὴν 4)ηϊταύρου τῶν 

““ακεδαιμονίων τινὰ γυναικῶν ἀφικέσϑαι λέγουσιν. 
ὧς δ᾽ ἐγγὺς ἀλλήλων προσῆλθον, εὐϑὺς ἀποστρα- 95 

4 εἰπὼν Χ: ἐπιὼν 10 ἢ: τοῦ ἀνδρός 14 ὃ] ὃ ΒΕ. 
οἵ, Ἐρίουν, Ρ. 188, 88 28 Βερονέκην τὴν ᾿ἀντιπάτρου Ἐ. 
Στρατονίκην τὴν Ζηϊτάρου (]. “ηιοτάρου) τῶν Παιονίδων 
τινὰ γυν. Ἠδδηηὰβ οἵ, ». 2ὅ8 ὁ 
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φῆναι τὴν μὲν τὸ μύρον ὡς ἔοικε τὴν δὲ τὸ βού- 
τυρον δυσχεράνασαν. εἴπερ οὖν μὴ μᾶλλόν ἐστιν 

ἡ ἑτέρα τῆς ἑτέρας ἀληϑὴς αἴσθησις, εἰκός ἐστι καὶ 

τὸ ὕδωρ μὴ μᾶλλον εἶναι ψυχρὸν ἢ ϑερμὸν καὶ τὸ 

μύρον καὶ τὸ βούτυρον μὴ μᾶλλον εὐῶδες ἢ δυσ- 

ὥδες. εἰ γὰρ ταὐτὸ φαινόμενον ἕτερον ἑτέρῳ φάσκει 
τις. ἀμφότερα εἶναι λέγων λέληϑεν.᾽ 

ὅ. “41 δὲ πολυϑρύλητοι συμμετρίαι καὶ ἁρμονίαι 

τῶν περὶ τὰ αἰσϑητήρια πόρων αἵ τε πολυμιξίαι 

το τῶν σπερμάτων. ἃ δὴ πᾶσι χυμοῖς καὶ ὀσμαῖς καὶ 

χρόαις ἐνδιεσπαρμένα λέγουσιν ἕτέραν ἑτέρῳ ποιό- 

τητος κινεῖν αἴσϑησιν, οὐκ ἄντικρυς εἰς τὸ μὴ 

μᾶλλον τὰ πράγματα συνελαύνουσιν αὐτοῖς: τοὺς 

γὰρ οἰομένους ψεύδεσϑαι τὴν αἴσϑησιν, ὅτι τἀναντία 

5 πάϑη γιγνόμενα τοῖς χρωμένοις ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

ὁρῶσι, παραμυϑούμενοι διδάσκουσιν, ὡς ᾿ ἀναπεφυρ- 

μένων καὶ συμμεμιγμένων ὁμοῦ τι πάντων. ἄλλου 

δ᾽ ἄλλῳ πεφυκότος ἐναρμόττειν, οὐκ ἔστι τῆς αὐτῆς 

ποιότητος ἐπαφὴ καὶ ἀντίληψις οὐδὲ πᾶσι τοῖς μέ- 

0 ρδσι κινεῖ πάντας ὡσαύτως τὸ ὑποκείμενον" ἀλλ᾽ 

ἐκείνοις ἕκαστοι μόνοις ἐντυγχάνοντες, πρὸς ἃ σύμ- 

μετρον ἔχουσι τὴν αἴσϑησιν, οὐκ ὀρϑῶς διαμάχονται 

περὶ τοῦ χρηστὸν ἢ πονηρὸν ἢ λευκὸν ἢ μὴ λευκὸν 

εἶναι τὸ πρᾶγμα, τὰς αὑτῶν οἰόμενοι βεβαιοῦν αἱ- 

»ᾳ σϑήσεις τῷ τὰς ἄλλων ἀναιρεῖν" δεῖν δ᾽ αἰσϑήσει 

σι 

"᾿ οι 

6 ταὐτὸ ἕ: τὸ αὐτὸ ὙΥ: αὖ τὸ ἸιΌυ] 10. φαίνεσϑαι 

Τβοποταβ ἴ τις] τις εἶναι, τὸ αὐτὸ ἀμφότερα 8 πολυ- 

ϑούλλητοι ΒῈῊ 11 ἥ: χροιαῖς 12 τὸ μὴ μᾶλλον] οἵ, Ῥαι]ο 

Ροβὺ, Ρ. 428,7, 14: τὰ ἐναντίκχ 28 δεῖν ἴὔθθποιιδ: δεῖ 

σ 

Ὁ 
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μὲν μηδεμιᾷ μάχεσϑαι" πᾶσαι γὰρ ἅπτονταί τινος, 

οἷον ἐκ πηγῆς τῆς πολυμιξίας ἑκάστη λαμβάνουσα 

τὸ πρόσφορον καὶ οἰκεῖον" ὅλου δὲ μὴ κατηγορεῖν, 

ἁπτομένους μερῶν, μηδὲ ταὐτὸ δεῖν οἴεσϑαι πάσχειν 
ἅπαντας. ἄλλους κατ᾽ ἄλλην ποιότητα καὶ δύναμιν 
αὐτοῦ πάσχοντας. ὥρα δὴ σκοπεῖν, τίνες μᾶλλον 
ἄνθρωποι τὸ μὴ μᾶλλον ἐπάγουσι τοῖς πράγμασιν 

ἢ οἱ πᾶν μὲν τὸ αἰσϑητὸν κρᾶμα παντοδαπῶν ποιο- 

τήτων ἀποφαίνουσι 

σύμμικτον ὥστε γλεῦκος αὐλητήριον᾽. 

ἔρρειν δ᾽ ὁμολογοῦσι τοὺς κανόνας αὐτοῖς καὶ παν- 

τάπασιν οἴχεσϑαν τὸ κριτήριον, ἄνπερ εἰλικρινὲς 

αἰσϑητὸν ὁτιοῦν χαὶ μὴ πολλὰ ἕκαστον ἀπέλιπον." 

0. “Ὅρα δ᾽ ἃ περὶ τοῦ οἴνου τῆς ϑερμότητος ἐν 
τῷ Συμποσίῳ Πολύαινον αὑτῷ διαλεγόμενον ᾿Ἐπί- 

1 μηδεμιᾷ μόχεσθαι ΒΟΙΊΡΒΙ. οαπὶ ΠΆΘΡΗΘΥΟ: μὴδὲ δια- 
μάχεσϑαι 4 : τὸ αὐτὸ 6 ὥρα δὴ Ὗ: ἄρα δεῖ Β. ἄρα 
δὴ Εὶ 8 οἷ] οἵ ΒΕ 10 αὐλητήριον] ὑλιστήριον Βτηρθ- 
τα οὖ [056 ηογπ8, απο το αν Νδαοκιτβ ῥ. 920, τηδ]6, 
Πϑῖὰ ὑλιστήριον, αὖ ΟἸηηϊδ ἴπ -τήριος ἀοΒΙποπίϊδ, αποπΐδτη 
ἐταποίίναια Βαθοὲ Ῥούδβύαθθση, π|}}1}] αἰτπα εἰσι βόδτθ Ρούθβί 
αὐδτὰ πιιβύπμη απο ὑλέζειν ποὺ ὑλέζεσϑαι αρύαμ 510; αποα 

10 

Ἰηθρύστη οϑῦ, Ὡϑτη πιαβύμπμι ΠῸῚ ὑλίζει 564. ὑλέξζεται; ταῖϊῦδο ᾿ 
αὐοα ὑλιστήριον δαϊθούνυμι ποῖ ᾿πυθηϊῦαν. ϑϑηὐθηδδ, οοτη- 
τηρῶ πὸ Οοδγογοῦ γλεῦκος ὑλιστηρίου, 560 φγδθβίδγθ υἱᾶ. 
αὐλητήριον; ΔΙ ΟὟ τημιβύμτη ἴθυνθῦ, βΒοπῦση ΘπΘΠδ 1 
δα απ, αἀὸ ἔθιηροῦθ τηαϑῦσμη οατη γἱπδοθδ, ΘΟτπ τ βὕ τη 
πθοάατη οοἸαύπτη οϑῦ, τηαϊῦο τηϑῖου ἢΐύ, τη θυχΊτηδ, ΤΑ] ΠΤ ΘΥ ὍΤΗ. 
Ῥοβύϊοϊασαη ἰδιπαπαση αὐλητῶν οδΐθογγα οἰγοαμηϑίσθρθηΐθ 
12 τὸ χριτήριον ἄν, εἴπερ --- ἀπέλιπον Μαάανσίαβ, ααἰθ5 
ΟἿΥ ,,8Ο]οΘοθύ, Βα: πη χουϊῦ [ΒΘ ΠΘΥΒ, 1086 ΒΟΥ ΌΘΩΒ ἄν περ -- 
ἀπολίπωσι, το τνἱᾶθο 16 Πολύαινον Χ: πολύδινον οἵ, 
Ερϊοαγ. Ρ. 110, 8 10. ὕβοπουαβ: αὐτῷ 
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κουρος πεποίηκε᾽ λέγοντος γάρ “οὐ φὴς εἶναι, ὦ 
᾿Επίκουρε. τὰς ὑπὸ τοῦ οἴνου διαϑερμασίας:᾽ ὑπέ- ΚΕ 

λαβέ τις οὐ τὸ καϑόλου ϑερμαντικὸν ἀποφαίνεσϑαι. 

τὸν οἶνον εἶναι, καὶ μετὰ σμικρόν “φαίνεται μὲν 
γὰρ δὴ τὸ καϑόλου οὐκ εἶναι ϑερμαντικὸς ὃ οἶνος, 
τοῦδε δέ τινος ὁ τοσοῦτος εἶναι ϑερμαντικὸς ἂν 
ῥηϑείη. καὶ πάλιν αἰτίαν ὑπειπὼν ϑλίψεις τε καὶ 

διασπορὰς ἀτόμων, ἑτέρων δὲ συμμίξεις καὶ παρα- 
ξεύξεις αἰτιασάμενος ἐν τῇ πρὸς τὸ σῶμα καταμίξει 1110 

τὸ τοῦ οἴνου, ἐπιλέγει 'διὸ δὴ καϑόλου μὲν οὐ ῥητέον 
τὸν οἶνον εἶναι ϑερμαντικόν, τῆς δὲ τοιαύτης φύ- 
σεῶς καὶ τῆς οὕτω διαχειμένης ϑερμαντικὸν τὸν 

τοσοῦτον ἢ τῆσδε τὸν τοσοῦτον εἶναι ψυκτικόν᾽ 

ἔνεισι γὰρ καὶ τοιαῦται ἐν τῷ τοιούτῳ ἀϑροίσματι 

ι6 φύσεις, ἐξ ὧν ἂν ψυχρὸν συσταίη, εἰς δέον τε ἕτέ- 

ραις παραζυγεῖσαι ψυχρασίας φύσιν ἀποτελέσειαν᾽ 
ὅϑεν ἐξαπατώμενοι οὗ μὲν ψυχτικὸν τὸ χαϑόλου 
φασὶν εἶναι τὸν οἶνον οἱ δὲ ϑερμαντικόν. ὁ δὴ 

λέγων ἐξηπατῆσϑαι τοὺς πολλούς, τὸ ϑερμαῖνον 

90 ϑερμαντικὸν ἢ τὸ ψῦχον ψυχτικὸν ὑπολαμβάνοντας, 

εἰ μὴ νομίξοι τὸ μὴ μᾶλλον εἶναι τοῖον ἢ τοῖον Β 

ἕχαστον ἀκολουϑεῖν οἷς εἴρηκεν, αὐτὸς ἐξηπάτηται. 

προστίϑησι δ᾽ ὅτι πολλάκις οὐδ᾽ ἦλϑεν εἰς τὸ 

σῶμα ϑερμαντικὴν ἐπιφέρων ἢ ψυκτικὴν δύναμιν ὁ 

1 οὔ φῃς ταϑῖθ βουϊθιὺ [ΒΘ ΠΘΥτ8 10. φὴς εἶναι) 

φησὶν ΒΕ 2 ὑπέλαβεν αὐτὸς οὐ τὸ καϑόλου ΥΥ. ὑπέλαβε 

τίς οὐ --- ἀποφαίνεται ἴ5ΘΏ6 118 8 οὐ τὸ καϑόλου] σε 

τοκαϑόλου ΒΕ 6 εἶναι] εἰ ΒῈ 10 οἵ, Βρίσαγ. Ρ. 110,8 

16 εἰς δέον τε : εἰ δέον γε ἸἴυτΙ. ἢ αἷἵ΄ γε ὕὔβοπθοιαβ 

16 ἀπολέσειαν Μ 28 οἵ, Ἐρίουγ. Ρ. 110, 24 
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οἶνος, ἀλλὰ κινηϑέντος τοῦ ὕγχου χαὶ γενομένης 

τῶν σωμάτων μεταστάσεως. αἵ ποιοῦσαι τὸ ϑερμὸν 

ἄτομοι νῦν μὲν συνῆλθον εἰς ταὐτὸ καὶ παρέσχον 
ὑπὸ πλήϑους ϑερμότητα καὶ πύρωσιν τῷ σώματι, 

νῦν δ᾽ ἐχπεσοῦσαι κατέψυξαν.᾽" 

1. “Ὅτι δὲ τούτοις πρὸς πᾶν ἔστι χρῆσϑαι τὸ 
καλούμενον καὶ νομιζόμενον πικρὸν γλυκὺ καϑαρτι- 

κὸν ὑπνωτικὸν φωτεινόν, ὧς οὐδενὸς ἔχοντος αὐτο- 

τελῆ ποιότητα καὶ δύναμιν οὐδὲ δρῶντος μᾶλλον ἢ 

πάσχοντος, ὅταν ἐγγένηται τοῖς σώμασιν, ἄλλην δ᾽ 

ἐν ἄλλοις διαφορὰν καὶ κρᾶσιν λαμβάνοντος, οὐκ 

ἄδηλόν ἐστιν. αὐτὸς γὰρ οὖν ὁ ᾿ξπίκουφος ἐν τῷ 
δευτέρῳ τῶν Πρὸς Θεόφραστον “οὐκ εἶναι᾽ λέγων 

τὰ χρώματα συμφυῆ τοῖς σώμασιν, ἀλλὰ γεννᾶσϑαι 
κατὰ ποιάς τινας τάξεις καὶ ϑέδσεις πρὸς τὴν ὄψιν." 

οὐ μᾶλλόν φησι κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀχρωμάτι- 

στον σῶμα εἶναι ἢ χρῶμα ἔχον. ἀνωτέρω δὲ κατὰ 
λέξιν ταῦτα γέγραφεν “ἀλλὰ καὶ χωρὶς τούτου τοῦ 

μέρους οὐκ οἶδ᾽ ὅπως δεῖ τὰ ἐν τῷ σκότει ταῦτ᾽ 
ὄντα φῆσαι χρώματα ἔχειν" καίτοι πολλάκις ἀέρος 
ὁμοίως σκοτώδους περικεχυμένου, οἵ μὲν αἰσϑάνον- 

ται χρωμάτων διαφορᾶς οἱ δ᾽ οὐκ αἰσϑάνονται δι᾽ 

ἀμβλύτητα τῆς ὄψεως" ἔτι δ᾽ εἰσελϑόντες εἰς σκο- 

τεινὸν οἶκον οὐδεμίαν ὄψιν χρώματος ὁρῶμεν ἀνα- 

8 ἢ: τὸ αὐτὸ 6. ὅτι] ἔτι ΒΒ οἵ, Ἐρίοην. Ρ. 102, 16 
10. Ἐ: προσεπανέστη 10 ἐγγένηται ἰάθη: ἐγγένωνται 
19 αὶ ἄδηλός 14 συμφυᾶν 20, ΕΡΙΟυΥῚ γοῦρῶ ἀθοϊηππῦ 
ἴῃ χρώματα ἔχειν, οθίοτα οοπύτγα αἰςραύμηὐ]5. ϑαπθ ΜαανιρταΒ 
22 διαφορὰς ΒῈ 

“μ᾿ σι 
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μείναντες δὲ μικρὸν ὁρῶμεν" οὐ μᾶλλον οὖν ἔχειν 

ἢ μὴ ἔχειν χρῶμα ῥηϑήσεται τῶν σωμάτων ἕκαστον. 

εἰ δὲ τὸ χρῶμα πρός τι. καὶ τὸ λευχὸν ἔσται πρός 
τι καὶ τὸ κυανοῦν" εἰ δὲ ταῦτα, καὶ τὸ γλυκὺ καὶ 
τὸ πιχρόν᾽ ὥστε κατὰ πάσης ποιότητος ἀληϑῶς τὸ 

μὴ μᾶλλον εἶναι ἢ μὴ εἶναι κατηγορεῖσθαι" τοῖς γὰρ 

οὕτω πάσχουσιν ἔσται τοιοῦτον, οὐκ ἔσται δὲ τοῖς 
μὴ πάσχουσι. τὸν οὖν βόρβορον καὶ τὸν πηλόν, ἐν ᾧ 

φησι γίγνεσϑαι τοὺς τὸ μηδὲν μᾶλλον τοῖον ἢ τοῖον 

ἐπιφϑεγγομένους τοῖς πράγμασιν, ἑαυτοῦ κατασκε- 

δάννυσι καὶ τοῦ καϑηγεμόνος ὃ Κωλώτης.᾽ 

8. “69᾽ οὖν ἐνταῦϑα μόνον ὃ γενναῖος “ἄλλων ἰατρὸς 
αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων᾽ ἀναπέφηνεν: οὐ μὲν οὖν ἀλλ᾽ 
ἔτι μᾶλλον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιτιμημάτων λέληϑε 

5 τῷ Ζημοχρίτῳ τὸν Ἐπίκουρον ἐκ τοῦ ξῆν συνεξω- 
ϑῶν. τὸ γὰρ νόμῳ χροιὴν εἶναι καὶ νόμῳ γλυκὺ 

καὶ νόμῳ σύγκρισιν, ἐτεῇ δὲ τὸ κενὸν καὶ τὰς ἀτό- 
, Ἁ ς } Ἷ; ͵ 

μους εἰρημένον φησὶν ὑπὸ “ημοκρίτου μάχεσθαι 

ταῖς αἰσϑήσεσι, καὶ τὸν ἐμμένοντα τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ 

χρώμενον οὐδ᾽ ἂν αὐτόν, ὡς τεϑνηκώς ἔστιν ἢ ξῇ, 

διανοηϑῆναι. πρὸς τοῦτον ἀντειπεῖν μὲν οὐδὲν ἔχω 

τὸν λόγον, εἰπεῖν δέ, ὅτι ταῦτα τῶν ᾿Επικούρου 

δογμάτων οὕτως ἀχώριστά ἐστιν, ὡς τὸ σχῆμα καὶ 
Ἁ - ΄ , 

τὸ βάρος αὐτοὶ τῆς ἀτόμου λέγουσι. τί γὰρ λεγει 

8 πηλόν Μ: τ ὔ--6 Β6--τ Ὲ 8 τοῖον ἢ τοῖον] οτη. ΒΗ 

12 Νάυοκ. Ρ. 7108 11 ἐτεῇ δὲ τὸ κενὸν καὶ ΥΥ̓ (00]]. 

Ἰηξουργθίδ. ᾿δἃ Ὀῖορ. Τιϑοτὺ. 9, 44, 72): 21---2ῷ ΒΊΊ1ΘΕ 

18 μάχεσϑαι Β, 20 τεϑνηκώς Χ: 8 ΒῚΙ ΒΒ 22 οἵ Ἐρίουτ. 

Ρ. 190, 12 
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Ζημόκριτος; οὐσίας ἀπείρους τὸ πλῆϑος ἀτόμους τε 

καὶ ἀδιαφόρους, ἔτι δ᾽ ἀποίους καὶ ἀπαϑεῖς ἐν τῷ 
κενῷ φέρεσϑαι διεσπαρμένας᾽ ὅταν δὲ πελάσωσιν 

1111] ἀλλήλαις ἢ συμπέσωσιν ἢ περιπλακῶσι. φαίνεσϑαι 
ὦ ς , κι Ἂν [ κ Δ - Ν, ᾿, 

τῶν ἀϑροιζομένων τὸ μὲν ὕδωρ τὸ δὲ πῦρ τὸ δὲ ὁ 

φυτὸν τὸ δ᾽ ἄνϑρωπον᾽ εἶναι δὲ πάντα τὰς ἀτό- 
μους ἰδίως ὑπ᾽ αὐτοῦ καλουμένας, ἕτερον δὲ μηδέν" 

ἐκ μὲν γὰρ τοῦ μὴ ὄντος οὐκ εἶναι γένεσιν, ἐκ δὲ 
-" “ Χ δι , "» ’ , τῶν ὄντων μηδὲν ἂν γενέσϑανι τῷ μήτε πάσχειν 

μήτε μεταβάλλειν τὰς ἀτόμους ὑπὸ στερρότητος᾽ 10 

ὅϑεν οὔτε χρόαν ἐξ ἀχρώστων οὔτε φύσιν ἢ ψυχὴν 
ἐξ ἀποίων καὶ ἀπαϑῶν ὑπάρχειν. ἐγκλητέος οὖν ὃ 

Β Ζημόκριτος οὐχὶ τὰ συμβαίνοντα ταῖς ἀρχαῖς ὁμο- 

λογῶν ἀλλὰ λαμβάνων ἀρχὰς αἷς ταῦτα συμβέβηκεν. 

ἔδει γὰρ ἀμετάβλητα μὴ ϑέσϑαι τὰ πρῶτα, ϑέμενον 
δὲ δὴ συνορᾶν ὅτι ποιότητος οἴχεται πάσης γένεσις" 
3 " Ν - 9 , 3 ΄ ἀρνεῖσϑαι δὲ συνορῶντα τὴν ἀτοπίαν ἀναισχυντότα- 

τον᾿ ὃ Ἐπίκουρόν φησιν ἀρχὰς μὲν ὑποτίϑεσϑαι 
τὰς αὐτάς, οὐ λέγειν δέ νόμῳ χροιὴν καὶ γλυκὺ 
καὶ λευκόν᾽ καὶ τὰς ἄλλας ποιότητας. εἰ μὲν οὖν 30 
ΝΑῚ , ΟἹ - 3 τ' [ ς “"»γ,2 

τό “οὐ λέγειν᾽ τοιοῦτόν ἔστιν οἷον “οὐχ ὁμολογεῖν᾽. 

τῶν εἰϑισμένων τι ποιεῖ᾽ καὶ γὰρ τὴν πρόνοιαν 
3 - ΤΕ 3 , ἢ Α ἌΝ τς - 
ἀναιρῶν εὐσέβειαν ἀπολείπειν λέγει" καὶ τῆς ἡδονῆς 

" ὅ 

2 Χ; διαφόρους 101]. ἀδιαφϑόρους Επηρογὰ5 7 ἐδίως 
ΥΥ: ἰδέας 12 ἀπαϑῶν Χ: ὅ ΒὀῊ 18 οὗ Ἐρίουγν. Ρ. 204, 22 
10 δὴ Ὗ: μὴ 18 ὃ] οἷον Τἰβαμοὰβ ἴθ. ἢ: ἐπέκουρος 
10. φησιν] Τηϑ] πὶ φησι ποιεῖν 20 ποιότητας] δαᾶ. εἶναι 
Μοανισυῦβ 21 οἷον Σ΄. ἸΡ. Τβοπθσιβ: ὁμολογεὶ ἴἰΌ. οἵ, 
Ἐρίουν. Ρ. 348, 10 28 ἕ; ἀπολιπεῖν 
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ἕνεκα τὴν φιλίαν αἱρούμενος ὑπὲρ τῶν φίλων τὰς 
, 9 ΄ 3 , ᾿ ν αὶ -» 

μεγίστας ἀλγηδόνας ἀναδέχεσθαι" χαὶ τὸ μὲν πᾶν 

ἄπειρον ὑποτίϑεσθϑαι, τὸ δ᾽ ἄνω καὶ κάτω μὴ ἀναι- 

ρεῖν. ἔστι δὲ οὺς ὁ ἢ κύλικα μὲν λαβόντα καὶ πιεῖν 
ὅσον ἂν ἐθέλῃ καὶ ἀποδοῦναι τὸ λεῖπον, ἐν δὲ τῷ 
λόγῳ μάλιστα δεῖ τοῦ σοφοῦ τούτου μνημονεύειν 

ἀποφϑέγματος “ὧν αἱ ἀρχαὶ οὐκ ἀναγκαῖαι, τὰ τέλη 

ἀναγκαῖα. οὐκ οὖν ἀναγκαῖον ὑποϑέσϑαι, μᾶλλον 
᾽ , 5 - δ᾽ ὑφελέσθαι Ζ΄ημοκρίτου, ἀτόμους εἶναι τῶν ὅλων 

3 ΠΗ͂ , τὐκοστ οι ΄ . , ἘΞ 
ἀρχάς" ϑεμένῳ δὲ τὸ δόγμα καὶ καλλωπισαμένῳ ταῖς 

πρώταις πιϑανότησιν αὐτοῦ προσεχποτέον ἐστὶ τὸ 

δυσχερές, ἢ δεικτέον ὅπως ἄποια σώματα παντοδα- 
πὰς ποιότητας αὐτῷ μόνῳ τῷ συνελϑεῖν παρέσχεν. 
τ' 3 , κι ΄ " ἘΞ εν ΄ 

οἷον εὐϑύς. τὸ καλούμενον ϑερμὸν ὑμῖν πόϑεν 

5 ἀφῖχται καὶ πῶς ἐπιγέγονε ταῖς ἀτόμοις, ἂν μήτ᾽ 

ἦλθον ἔχουσαι ϑερμότητα μήτ᾽ ἐγένοντο ϑερμαὶ 
συνελθϑοῦσαι; τὸ μὲν γὰρ ἔχοντος ποιότητα τὸ δὲ 

πάσχειν πεφυχότος, οὐδέτερον δὲ ταῖς ἀτόμοις ὑπ- 

ΐ δ προσῆκον εἶναι διὰ τὴν ἀφϑαρσίαν.᾽ ἄρχειν φατὲ προσῆ ν ὴν ἀφϑαρσίαν. 
9. Ὕί οὖν; οὐχὶ καὶ Πλάτωνι συνέβαινε καὶ 

᾿Δριστοτέλει καὶ Ξενοκράτει χρυσὸν ἐκ μὴ χρυσοῦ 
καὶ λίϑον ἐκ μὴ λίϑου καὶ τἄλλα γεννᾶν ἐκ τεσ- 

ν᾿ ι 5 σάρων ἁπλῶν καὶ πρώτων ἁπάντων; πάνυ μὲν οὖν. 
΄ , Α " ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν εὐθύς τε συνίασιν αἵ ἀρχαὶ πρὸς 

1 οἵ, Ἑρίοαγ. ». 828, 38 2. οὗ, ΘΔ. Ρ. 212, 80 4 Ἶδ8ο. 
98 Β 42 Ε. ϑαρρίοῦ: ἔστι δ᾽ ἔϑος μὲν συμποτικὸν κύλικα 

λαβόντα κὲ ἢ ὅ λεῖπον] λοιπόν Παρ ΘΥ 18 8 οὐκοῦν 

Β 9 Ὕ: ἀφελέσϑαι 1ὅ ἂν] οἱ Τ8θπουιιΒ. ΜΆ] εἰ 
οὗ. Ρ. 1109 6 

ῬΙαίατοὶ Μοσαῖΐα. ΥΟῖ. ΥἹ. 28 



454 ΑΥΒΕΒΌΒ ΟΟΠΟΤΈΝ. 

τὴν ἑκάστου γένεσιν, ὥσπερ συμβολὰς μεγάλας 
φέρουσαι τὰς ἐν αὑταῖς ποιότητας, καὶ ὅταν συνέἕλ- 

Ἑ ϑῶσιν εἰς ταὐτὸ καὶ συμπέσωσι ξηροῖς ὑγρὰ καὶ 

ψυχρὰ ϑερμοῖς καὶ στερεὰ μαλϑακοῖς, σώματα κινού- 

μενα παϑητικῶς ὑπ᾽ ἀλλήλων καὶ μεταβάλλοντα δι᾽ 
ὅλων. ἕτέραν ἀφ᾽ ἕτέρας κράσεως συναποτίκτει 

, ς ἌἘΨὌΣ ΠΕ Τ τς ον ν Χ 2 ΄ γένεσιν. ἡ δ᾽ ἄτομος αὐτή τε καϑ' ἑαυτὴν ἔρημός 
ἐστι καὶ γυμνὴ πάσης γονίμου δυνάμεως, καὶ πρὸς 
ἄλλην προσπεσοῦσα βρασμὸν ὑπὸ σκληρότητος καὶ 

ἀντιτυπίας ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἔσχεν οὐδ᾽ ἐποίησε 
πάϑος, ἀλλὰ παίονται καὶ παίουσι τὸν ἅπαντα χρό- 

νον, οὐχ ὅπως ξῷον ἢ ψυχὴν ἢ φύσιν ἀλλ᾽ οὐδὲ 
πλῆϑος ἐξ ἑαυτῶν χοινὸν οὐδὲ σωρὸν ἕνα παλλο- 

᾿ τὰν κι ῃ ͵ Ὁ μένων ἀεὶ καὶ διισταμένων δυνάμεναι παρασχεῖν. 
10. Ὃ δὲ Κωλώτης, ὥσπερ ἀγραμμάτῳ βασιλεῖ τ: 

προσδιαλεγόμενος, πάλιν ἐξάπτεται τοῦ ᾿Εμπεδο- 

κλέους ταὐτὸ πνέοντος" 

“ἄλλο δέ τοι ἐρέω" φύσις οὐδενὸς ἔστιν ἑχάστου 

ϑνητῶν. οὐδέ τις οὐλομένη ϑανάτοιο γενέϑλη" 
ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε : μ υἵξίς ίς μιγέντων 

ἔστι. φύσις δ᾽ ἐπὶ τοῖς ὀνομάζεται ἀνϑρώποισι.᾽ 
-Ἥ 23 3 ᾿Ὶ δὴ 3 ἐπ -" υ [κς ἡ ἣν -Ὁ 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ καϑ' ὅ τι πρὺς τὸ ζῆν 

1119 ὑπεναντιοῦται τοῖς ὑπολαμβάνουσι μήτε γένεσιν τοῦ 

μὴ ὄντος εἶναι μήτε φϑορὰν τοῦ ὄντος. ἀλλ᾽ ὄντων 

8 Ἔ; τὸ αὐτὸ ὅ παϑητικῶς ὑπ᾽ Ἐ: παϑητικοῖς ἀπ᾽ 
1 οἵ. Ἑρίοαν, ρΡ. 208, 28 11 πνέοντος] εἰπόντος Χ. μέγα 
πνέοντος α'ὶἬ 18 οὗ νῬ. 886 ἃ οὐ Μαυ]]δοῖι. ἘΥαρΊη. ν8. 98 ξαα. 
22 καϑότι ΒΕ 28 ὑπεναντιοῦσϑαι ἢ. ὕὑὅπεναντιοῦ- 
σϑδι! 51.) Β γοϊαοταὺ αὖ νἱά. ὑπεναντιοῦται ἴ10. οἵ, Ερίοαν. 
Ῥ. 202, 1ὅ 

ῶι 

μ᾿ φι 
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τινῶν συνόδω πρὺς ἄλληλα τὴν γένεσιν διαλύσει 

δ᾽ ἀπ᾽’ ἀλλήλων τὸν ϑάνατον ἐπονομάξεσθϑαι" ὅτι 
γὰρ ἀντὶ τῆς γενέσεως εἴρηκε τὴν φύσιν, ἀντιϑεὶς 

τὸν ϑάνατον αὐτῇ, ὁεδήλωκεν ὃ ᾿Εμπεδοκλῆς. εἰ 
δ᾽ οἱ μίξεις τὰς γενέσεις τιϑέμενοι τὰς δὲ φϑορὰς 

διαλύσεις οὐ ξῶσιν οὐδὲ δύνανται ξῆν. τί ποιοῦσιν 
ἕτερον οὗτοι; καίτοι ὃ μὲν ᾿Εμπεδοκχλῆς τὰ στοιχεῖα 

κολλῶν καὶ συναρμόττων ϑερμότησι καὶ μαλακχότησι 

καὶ ὑγρότησι μῖξιν αὐτοῖς καὶ συμφυΐαν ἑνωτικὴν 
ἁμωσγέπως ἐνδίδωσιν. οἵ δὲ τὰς ἀτρέπτους καὶ 
ἀσυμπαϑεῖς ἀτόμους εἰς ταὐτὸ συνελαύνοντες ἐξ 

αὐτῶν μὲν οὐδέν, αὐτῶν δὲ πολλὰς ποιοῦσι καὶ 

συνεχεῖς πληγάς" ἡ γὰρ περιπλοκὴ κωλύουσα τὴν 

διάλυσιν μᾶλλον ἐπιτείνει τὴν σύγκρουσιν, ὥστε 

5 μήτε μῖξιν εἶναι μήτε κόλλησιν ἀλλὰ ταραχὴν καὶ 
μάχην χατ᾽ αὐτοὺς τὴν λεγομένην γένεσιν" οἱ δ᾽ 
2 ἘΣ δ -» ᾿ 3 , ν ᾿ 3 ’ -" ἀκαρὲς δ νῦν μὲν ἀπίασι διὰ τὴν ἀντίκρουσιν, νῦν 

ὃξ προσίασι, τῆς πληγῆς ἐκλυϑείσης., πλεῖον ἢ δι- 
πλάσιον χωρίς εἰσιν ἀλλήλων χρόνον, οὐ ψαύουσαι 

90 καὶ πλησιάξουσαι, ὥστε μηδὲν ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖσθαι 
μηδ᾽ ἄψυχον. αἴσϑησις δὲ καὶ ψυχὴ καὶ νοῦς καὶ 
φρόνησις οὐδὲ βουλομένοις ἐπίνοιαν δίδωσιν ὡς 

γένοιτ᾽ ἂν ἐν κενῷ καὶ ἀτόμοις" ὧν οὔτε καϑ'᾽ ἑαυτὰ 

ποιότης ἔστιν οὔτε πάϑος ἢ μεταβολὴ συνελθόντων, 

4 αὐτῇ] ἀστὴρ ΒῈ 11 οὗ Ερίσαν, ». 208,9 1. ξϑπθυαβ: 
τὸ αὐτὸ 1ὅ ἔ: μηδὲ -- μηδὲ 117 180. 14 Β 18 Ε. εἰ ὃ 

ἀκαρὲς συγήρούουσαι ν6] συμπίπτουσαι (Ρο85158 Θὕϊατη πρυσ- 

πίπτουσα!) νῦν μὲν ἀπίασι κξ βυρρ!οῦ Κὶ 18 πλείον 

Τβθηθσιβ; ΠΟ ΟΡαΒ 22 δίδωσι πῶς ἴάθτα 
28 ὃ 

σ 
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ἀλλ᾽ οὐδὲ συνέλευσις ἡ σύγκρασιν ποιοῦσα καὶ μῖξιν 

καὶ συμφυΐαν ἀλλὰ πληγὰς καὶ ἀποπηδήδσεις. ὥστε 

τοῖς τούτων δόγμασι τὸ ζῆν ἀναιρεῖται καὶ τὸ ξῷον 
5 Νὴ Ἁ 9 " ᾿Ὶ 2 ’ Α 93 ἵς εἶναι. κενὰς καὶ ἀπαϑεῖς καὶ ἀϑέους καὶ ἀψύχους, 

“Ἅ ᾽ 3 ΄ Ἁ 3 (2 ᾿ ἈΝ, ς ἔτι δ᾽ ἀμίκτους καὶ ἀσυγκράτους ἀρχὰς ὑποτιϑε- 
μένοις." 

11. «Πῶς οὖν ἀπολείπουσι φύσιν καὶ ψυχὴν καὶ 
ζῷον; ὡς ὅρκον ὡς εὐχὴν ὡς ϑυσίαν ὡς προσκχύ- 

νησιν, ῥήματι καὶ λόγῳ καὶ τῷ φάναι καὶ προσποι- 
" ΔΝ ΄ :: » 3 » ᾿ "» ΄ εἴσϑαι. καὶ ὀνομάζειν, ἃ ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς δόγ- 

μασιν ἀναιροῦσιν. εἰ δὲ δὴ τὸ πεφυκὸς αὐτὸ φύσιν 
καὶ τὸ γεγονὸς γένεσιν ὀνομάζουσιν, ὥσπερ οἱ ξυλείαν 

τὰ ξύλα καὶ συμφωνίαν καλοῦντες ἐκφορικῶς τὰ 

συμφωνοῦντα, πόϑεν ἐπῆλθεν αὐτῷ τοιαῦτα προ- 

βάλλειν ἐρωτήματα τῷ ᾿Εμπεδοκλεῖ; “τί κόπτομεν᾽ φρωτήμ ὦ ἜἘμ : ομεὲν 
΄ σε τὸ 3 ΄ [2 ΒΡ ΞΩΝ [ - 5 οἰ 

φησίν “ἡμᾶς αὐτούς, σπουδάζοντες ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν 

καὶ ὀρεγόμενοι τινῶν πραγμάτων καὶ φυλαττόμενοι 

τινὰ πράγματα; οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐσμεν οὔτ᾽ ἄλλοις 

χρώμενοι ξῶμεν. ἀλλὰ ϑάρρει, φαίη τις ἄν, ὦ 

φίλον Κωλωτάριον, οὐδείς σε κωλύει σπουδάζειν 

ὑπὲρ σεαυτοῦ, διδάσχων ὅτι Κωλώτου φύσις αὐτὸς 
ὃ Κωλώτης ἐστὶν ἄλλο δ᾽ οὐδέν, οὐδὲ χρῆσϑαι τοῖς 
πράγμασι (τὰ δὲ πράγματα ὑμῖν ἡδοναί εἰσιν) ὑπο- 

ῇ ς 3 2, 2 ΄ ΄ 3. ς. 3 “-- δεικνύων, ὡς οὐκ ἔστιν ἀμήτων φύσις οὐδ᾽ ὀσμῶν 
οὐδὲ πλησιάσεως., ἄμητες δ᾽ εἰσὶ καὶ μύρα καὶ γυ- 

ναῖχες. οὐδὲ γὰρ ὁ γραμματικός. λέγων τό “βίην 

4 ἀϑέους)] ἀποίους Χ 11.εἴ ον 10. αὐτὸ] 
αὐτὸν 12 Ἔ; ξυλίαν 

10 

1 

20 

τὸ ῶν 

ὅ 
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“Ηρακληξίην᾽ αὐτὸν εἶναι τὸν ᾿Ηρακλέα, ἀναιρεῖ τὸν 
Ἡρακλέα, οὐδ᾽ οἱ τὰς συμφωνίας καὶ τὰς δοκώσεις 

ἐχφορὰς μόνον εἶναι φάσκοντες οὐχὶ καὶ φϑόγγους 
καὶ δοχοὺς ὑπάρχειν λέγουσιν. ὕπου καὶ ψυχήν 

5 τινες ἀναιροῦντες καὶ φρόνησιν οὔτε τὸ ξῆν ἀναι- 

ρεῖν οὔτε τὸ φρονεῖν δοκοῦσιν. ᾿Επικούρου δὲ λέ- 
γοντος “ἡ τῶν ὄντων φύσις σώματά ἐστι καὶ τόπος. 
πότερον οὕτως ἀκούομεν, ὡς ἄλλο τι τὴν φύσιν 
παρὰ τὰ ὄντα βουλομένου λέγειν, ἢ τὰ ὄντα δηλοῦν- 

τὸ τος ἕτερον δὲ μηδέν; ὥσπερ ἀμέλει καὶ κενοῦ φύσιν 
αὐτὸ τὸ κενόν, καὶ νὴ 4ία τὸ πᾶν παντὸς φύσιν 

ὀνομάξειν εἴωϑε. κἂν εἴ τις ἔροιτο ἱτί λέγεις. ὦ 

Ἐπίκουρε. τὸ μέν τι κενὸν εἶναι τὸ δὲ φύσιν κενοῦ: 
“μὰ Ζέα᾽ φήσει. νενόμισται δέ πως ἡ τοιαύτη τῶν 

1 ὀνομάτων ὁμιλία, νόμῳ δ᾽ ἐπίφημι καὶ αὐτός. 
τί οὖν ἕτερον ὃ Ἐμπεδοκλῆς πεποίηκε νὴ “1ἰα 
διδάξας, ὅτι φύσις παρὰ τὸ φυόμενον οὐδέν ἐστιν 

οὐδὲ ϑάνατος παρὰ τὸ ϑνῆσκον; ἀλλ᾽ ὥσπερ οὗ 1118 

ποιηταὶ πολλάκις ἀνειδωλοποιοῦντες λέγουσιν 

ν 

9 ἐν δ’ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον. ἐν δ᾽ 

[ὀλοὴ Κήρ᾽. 

οὕτω γένεσίν τινα καὶ φϑορὰν καλοῦσιν οἱ πολλοὶ 

ἐπὶ τοῖς συνισταμένοις καὶ διαλυομένοις. τοσοῦτον 

1 Ἐ; ἡρακλείην 10. ἀναιρεὶ τὸν Ἡρακλέα "'͵ Ὁ οἵ. ΕΡΙΘῸΣ 

Ῥ. 19ῦ0,,1.,2, 9ἢ Χ 18 τὸ δὲ Μαάν!ρίυ8: τὰ δὲ 1 νόμῳ 

- καὶ αὔτ! ΒροΪαβὶῦ ὙΥ αὖ οχ ῥχόχίηο Ἰοοο Ἐπιρθάοοϊθο 

ἱπνθοΐασα ἰῦ. δ᾽ ἐπέφημι ᾿': δὲ ἢ τί φημὲ 10 νὴ “ία ": ἡ 

11 ταϑ]τα οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 19. [οτί, ἐνειδωλοποιοῦντες 

οὐ Κὶ 20 οἵ, Ηοιῃ. Σ᾽ δ8ῦ ἴθ. ἰάθ: ὁλοὸν κῆἣρ 

οὉ οἵ πολλοὶ καλοῦσιν ΒΘΗΒΘΙΘΙῸΒ 
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ἐδέησε τοῦ κινεῖν τὰ ὄντα καὶ μάχεσϑαι τοῖς φαινο- 

μένοις, ὥστε μηδὲ τὴν φωνὴν ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς συνη- 
ϑείας, ἀλλ᾽ ὅσον εἰς τὰ πράγματα βλάπτουσαν ἀπάτην 
παρεῖχεν ἀφελών, αὖϑις ἀποδοῦναι τοῖς ὀνόμασι τὸ 
νενομισμένον ἕν τούτοις 

δ δ 3. τὴ Χ - Χ - ᾽ ᾿ Ο 
οἱ δ᾽ ὅ τι κεν κατὰ φῶτα μιγὲν φῶς αἰϑέρος ἵκῃ 

ἢ κατὰ ϑηρῶν ἀγροτέρων γένος ἢ κατὰ ϑάμνων 

ἠξ κατ᾽ οἰωνῶν. τότε μὲν τὸν ὃ γενέσϑαι" 

εὖτε δ᾽ ἀποκχρινϑῶσι, τὸ δ᾽ αὖ δυσδαίμονα πότμον 
» , , Σ 5 ΡΒ ᾿ ΓΤ ἰς 

εἰκαίως καλεξουσι᾿ νόμῳ δ᾽ ἐπίφημι καὶ αὐτός. 

[δὰ 

ἃ ὁ Κωλώτης παραϑέμενος οὐ συνεῖδεν, ὅτι φῶτας 

μὲν καὶ ϑῆρας καὶ ϑάμνους καὶ οἰωνοὺς ὃ ᾿Εμπε- 

δοχλῆς οὐκ ἀνήρηκεν, ἅ γέ φησι μιγνυμένων τῶν 

στοιχείων ἀποτελεῖσθαι" τοὺς δὲ τῇ συγκρίσει ταύτῃ 

καὶ διακρίσει φύσιν τινὰ καί πότμον δυσδαίμονα᾽ 
Ὁ , 5 ἤΉΒ ὦ “- (: , 

καί 'ϑάνατον ἀἁλοιτήν᾽ ἑπικατηγοροῦντας, ἡ σφάλλον- 

ται διδάξας, οὐκ ἀφείλετο τὸ χρῆσϑαι ταῖς εἰϑισ- 
μέναις φωναῖς περὶ αὐτῶν." 

12. “μοὶ μέντοι δοκεῖ μὴ τοῦτο κινεῖν τὸ 

ἐχφορικὸν ὃ ᾿Εμπεδοκλῆς ἀλλ᾽, ὡς πρότερον εἴρηται, 

πραγματικῶς διαφέρεσθαι περὶ τῆς ἐξ οὐκ ὄντων 

6 οἵ] οἱ ΒΕ 10 6ου}. ΔΙΆΠ]ΔΟΒ 5 (ν5. 108) ὅτε μὲν Ε΄. 
ὅτε οδὐθυὶ 10. φὼς ΒΕ. φάος Μιυ]]δομϊαβ 10. αἰϑέρος 
ἴκῃ ἰάθη: αἰϑέρι 1--3Ξ. Β 6 ΒΕ { ἠὲ κατ᾽ ἀγροτέρων 
ϑηρῶν γένος Ἰά61η 8 δο. 1 ΒΕ. ϑαρρ!θηῦ τάδε (μ}1πὶ 
τόδε) φασὶ γενέσϑαι Χ. τό γε μὲν φάσκουσι γενέσϑαι Μαϊ- 
ἸΦΟ1π8 9 Ῥδησουθιθίθυιβ: ἀποκριϑῶσι 10 στὸ ἢ: τὰ 
10 εἰκαίως Ῥαθθπθυαβ: εἶναι 1107]. ἧ ϑέμις οὐ Βαβηηὰθ. 6Χ 
Ῥ. 820 10. ὄμως δ᾽ ἐπιφημὶ ΒᾺῈ 11 Μ [0. συνοῖδεν Β Εἰ 
10 ἀλοιτήν] μάτην ΤιαΒΙΩΒ 

10 

1ὅ 

20 
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γενέσεως, ἣν φύσιν τινὲς καλοῦσι" δηλοῖ δὲ μάλιστα 
διὰ τούτων τῶν ἐπῶν 

“νήπιοι οὐ γάρ ὄφιν δολιχόφρονές εἰσι μέριμναι, 
οὗ δὴ γίγνεσθαι πάρος οὐκ ἐὸν ἐλπίζουσιν, 

ἤ τι καταϑνήδσκειν τὲ καὶ ἐξόλλυσθϑαι ἁπάντῃ. 

ταῦτα γὰρ τὰ ἔπη μέγα βοῶντός ἐστι τοῖς ὦτα 
“, ς ΡΤ γΕῚ ἡ, τ᾿ , ᾿ ν ᾿ ᾽ ᾿ 
ἔχουσιν. ὡς οὐκ ἀναιρεῖ γένεσιν ἀλλὰ τὴν ἐκ μὴ 
2 2 Α Ὰ 2 ΝῚ Ἁ Ξ , Α 

ὄντος, οὐδὲ φϑορὰν ἀλλὰ τὴν πάντῃ. τουτέστι τὴν 
.3 Α ΝῚ μ᾿ 3 ’ 2 Α - ’ 

εἷς τὸ μὴ ὃν ἀπολλύουσαν. ἐπεὶ τῷ γε βουλομένῳ 

μὴ ἀγρίως οὕτω μηδ᾽ ἠλιϑίως ἀλλὰ πραύτερον 

συκοφαντεῖν, τὸ μετὰ ταῦτ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον ἂν 
αἰτιάσασϑαι παράσχοι. τοῦ ᾿Εμπεδοκλέους λέγοντος 

μ᾿ 5 οὐκ ἂν ἀνὴρ τοιαῦτα σοφὸς φρεσὶ μαντεύσαιτο, 

ὡς ὄφρα μέν τε βιῶσι, τὸ δὴ βίοτον καλέουσι" 
Ν 

οὶ τ τόφρα μὲν οὖν εἰσιν καί σφιν πάρα δεινὰ καὶ ἐσϑλά, 

πρὶν δὲ πάγεν τε βροτοὶ καὶ ἐπεὶ λύϑεν, οὐδὲν 
0} ΕἰΟ Ὁ 

ταῦτα γὰρ οὐκ ἀρνουμένου μὴ εἶναι τοὺς γεγονότας 
καὶ ξῶντόάς ἐστιν, εἶναι δὲ μᾶλλον οἰομένου καὶ 

ο0 τοὺς μηδέπω γεγονότας καὶ τοὺς ἤδη τεϑνηκότας. 

ἀλλ ὅλως ὃ Κωλώτης τοῦτο μὲν οὐκ ἐγκέκληκε, 

λέγει δὲ κατ᾽ αὐτὸν οὐδὲ νοσήσειν ἡμᾶς οὐδὲ τραυ- 

ματισϑήσεσϑαι. καὶ πῶς ὃ πρὸ τοῦ βίου καὶ μετὰ 

τὸν βίον ἕκάστῳ λέγων παρεῖναι δεινὰ καὶ ἐσϑλά, 

8 νἱᾶ. Μυ]ΊΔοη. γβ8. 118 7. 8 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ ἢ) 12 τοῦ] 
τὰ 18 τοιαῦτα] φρεσὶ τοιαῦτα ΒῚ 15 πάρα] ὕθῃὸ 

56. Βεθοῦ 10 ἐπεὶ ᾿ὺ 10. λύϑεν Πα ΡπουαΒ: λυϑέντ᾽ ΒῈ 

92. οὐδὲ ΒαΒΙ]ΠΘθηβῖβ: οὐδὲν 
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Ἑ περὶ τοὺς ζῶντας οὐκ ἀπολείπει τὸ πάσχειν: τίσιν 
οὖν ἀληϑῶς ἕπεται τὸ μὴ τραυματίξεσϑαι μηδὲ 

νοσεῖν, ὦ Κωλῶτα; ὑμῖν τοῖς ἐξ ἀτόμου καὶ χενοῦ 

συμπεπηγόσιν, ὧν οὐδετέρῳ μέτεστιν αἰσϑήσεως. 
καὶ οὐ τοῦτο δεινόν, ἀλλ᾽ ὅτι μηδ᾽ ἡδονὴν τὸ 

- δ: τ 2, - Χ ΕΞ ᾿ ᾿ ποιῆσον ὑμῖν ἔστι. τῆς μὲν ἀτόμου μὴ δεχομένης 

τὰ ποιητικὰ τοῦ δὲ κενοῦ μὴ πάσχοντος ὑπ᾽ αὐτῶν. 
Ω ς᾽ " 30. δ Χ , 3 - » 

19. “Ἐπεὶ δ ὁ μὲν Κωλώτης ἐφεξῆς τῷ Ζ΄ημο- 
᾿, ᾿" , 3 ΄ 2 

κρίτῳ τὸν ΠΙ|Ἂαρμενίδην ἐβούλετο συγκατορύσσδειν. 

ἐγὼ δ᾽ ὑπερβὰς τὰ ἐχείνου τὰ τοῦ ᾿Εμπεδοκλέους 

προέλαβον διὰ τὸ μᾶλλον ἀκολουϑεῖν τοῖς πρώτοις 

ἐγκλήμασιν αὐτοῦ. ἀναλάβωμεν τὸν Παρμενίδην. 
τι Χ τ δὲ ἀρν ᾽ Ν ΄ , Ε ἃ μὲν οὖν αὐτόν φησιν αἰσχρὰ σοφίσματα λέγειν 
ὁ Κωλώτης, τούτοις ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ οὐ φιλίαν ἐποίησεν 

ἀδοξοτέραν, οὐ φιληδονέαν ϑρασυτέραν, οὐ τοῦ καλοῦ 

τὸ ἀγωγὸν ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὶ δι᾽ ἑαυτὸ τίμιον ἀφεῖλεν, 
Ν οὐ τὰς περὶ ϑεῶν δόξας συνετάραξε᾽ τὸ δὲ πᾶν ἕν 

1114 εἰπὼν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ζῆν ἡμᾶς κεκώλυχε. καὶ γὰρ 
Ἐπίκουρος, ὅταν λέγῃ ἱτὸ πᾶν ἄπειρον εἶναι καὶ 

ἀγένητον καὶ ἄφϑαρτον καὶ μήτ᾽ αὐξόμενον μήτε 

μειούμενον᾿. ὡς περὶ ἕνός τινος διαλέγεται τοῦ 

παντός᾽ ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς πραγματείας ὑπειπών ἱτὴν 

τῶν ὄντων φύσιν σώματα εἶναι καὶ κενόν", ὡς μιᾶς 

οὔσης εἰς δύο πεποίηται τὴν διαίρεσιν, ὧν ϑάτερον 
“ οἡ 3 , Ι} 3 » 7 ᾿ Στ. Θ  Σ 
ὄντως μὲν οὐδὲν ἐστιν, ὀνομάξεται δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν 

ς »͵ »] Ὗ Α " Ἁ .} , Σ Ν», Ὶ [Δ 

αναφρὲς καὶ Ἀξνον Χαΐ ἀσώματον ὠστὲ και υμὲυν ἐν 

προς 

11 προέλαβον Ἂ : συλλαβὼν Β. προσλαβὼν αὶ 12 αὐὖ- 
τοῦ ὟΝ: αὐτοῖς, ἀπᾶρ αὖϑις ἀναλάβωμεν 18 αἰσχρὰ] 
γλίσχρα ἋὟ 10. Ὁ. ΕἸΠριοτ 911. 11 22 1Ὁ. Ρ. 124, 26 
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τὸ πᾶν ἐστιν" εἰ μὴ βούλεσϑε κεναῖς φωναῖς περὶ 

κενοῦ χρῆσθαι. σκιαμαχοῦντες πρὸς τοὺς ἀρχαίους. 

ἀλλ᾽ ἄπειρα, νὴ 4ία, πλήϑει τὰ σώματα κατ᾽ ᾿᾽Επί- 

κουρόν ἔστι, καὶ γίγνεται τῶν φαινομένων ἕκαστον 

ἐξ ἐκείνων. ὅρα μὲν οἵας ὑποτίϑεσϑε πρὸς γένεσιν 
ἀρχάς, ἀπειρίαν καὶ κενόν: ὧν τὸ μὲν ἄπρακτον 

ἀπαϑὲς ἀσώματον, ἡ δ᾽ ἄτακτος ἄλογος ἀπερίληπτος, 
αὑτὴν ἀναλύουσα καὶ ταράττουσα τῷ μὴ κχρατεῖσϑαι 

μηδ᾽ ὁρίξεσϑαι διὰ πλῆϑος. ἀλλ᾽ ὅ γε Παρμενίδης 
οὔτε πῦρ ἀνήρηκεν οὔϑ' ὕδωρ οὔτε κρημνὸν οὔτε 

πόλεις, ὥς φησι Κωλώτης, ἐν Εὐρώπῃ καὶ ᾿Ζσίᾳ 

κατοικουμένας᾽ ὅς γε καὶ διάκοσμον πεποίηται, καὶ 

στοιχεῖα μιγνύς, τὸ λαμπρὸν καὶ σκοτεινόν, ἐκ τού- 
τῶν τὰ φαινόμενα πάντα καὶ διὰ τούτων ἀποτελεῖ" 

καὶ γὰρ περὶ γῆς εἴρηκε πολλὰ καὶ περὶ οὐρανοῦ 
καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων, καὶ γένεσιν 

ἀνθρώπων ἀφήγηται" καὶ οὐδὲν ἄρρητον ὡς ἀνὴρ 

ἀρχαῖος ἐν φυσιολογίᾳ καὶ συνϑεὶς γραφὴν ἰδίαν, 

οὐχ ἀλλοτρίας διαφϑοράν, τῶν κυρίων παρῆκεν. 
ἐπεὶ δὲ καὶ Πλάτωνος καὶ Σωκράτους ἔτι πρότερος 

συνεῖδεν, ὡς ἔχει τι δοξαστὸν ἡ φύσις, ἔχει δὲ καὶ 

νοητόν᾽ ἔστι δὲ τὸ μὲν δοξαστὸν ἀβέβαιον καὶ πλα- 

νητὸν ἐν πάϑεσι πολλοῖς καὶ μεταβολαῖς τῷ φϑίένειν 

8 νἱᾶ. ροῦν, Ὁ. 192, 18 ὅ ὅρα μὴν ΟΡ Π ΘΒ, 
ὁρῶμεν ὕδθοποιιβ. ὁρᾶτε μὲν οὖν 8 αὑτὴν] Β, ποῃ αὐτὴν, 

αποὰ ρῥγδθθοῦ "αὶ 10 κρημνὸν] κόσμον Τὐδϑηη118 12 διά- 

κοσμον] διὰ κόσμον Β1), “Δία κόσμον Αταγοῦμβ. νὴ 4] α 

κόσμον Ἦν 11 Ἐ: ἀφήρηται 18 ἀρχαῖος} ἄκρος ὙΥ. 

ἀρχηγός ᾿αϑηαιβ 19 ΝΥ: ἀλλοτρίαν ἴ0, διαφορὰν 

Θχϊ θοῦ ΒΕ, ποη διαφϑορὰν 21 δὲ καὶ] δέ τι καὶ Τὴ 

σ 
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καὶ αὔξεσθαι καὶ πρὸς ἄλλον ἄλλως ἔχειν καὶ μηδ᾽ 

ἀεὶ πρὸς τὸν αὐτὸν ὡσαύτως τῇ αἰσϑήσει' τοῦ 
νοητοῦ δ᾽ ἕτερον εἶδος. 

“ἔστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀγένητον᾽, 

Ὁ ὡς αὐτὸς εἴρηκε, καὶ ὅμοιον ἑαυτῷ καὶ μόνιμον ἐν ὅ 
- 5 ὃ - -" ᾽ - - - 

τῷ εἶναι᾽ ταῦτα συκοφαντῶν ἐκ τῆς φωνῆς ὁ Κω- 
72 Α "Ὁ δ, ’ τ - ’ὔ Ν 

λώτης καὶ τῷ ῥήματι διώκων οὐ τῷ πράγματι τὸν 

λόγον ἁπλῶς φησι πάντ᾽ ἀναιρεῖν τῷ ἕν ὃν ὑποτί- 

ϑεσϑαι τὸν Παρμενίδην. ὁ δ᾽ ἀναιρεῖ μὲν οὐδε- 

τέραν φύσιν, ἑκατέρᾳ δ᾽ ἀποδιδοὺς τὸ προσῆκον 10 

εἰς μὲν τὴν τοῦ ἑνὸς καὶ ὄντος ἰδέαν τίϑεται τὸ 
΄ μὴ ᾿ ς »» Ἀ ΕΣ [ 2 

νοητόν, ὃν μὲν ὡς ἀΐδιον καὶ ἄφϑαρτον ἕν ὃ 

ὁμοιότητι πρὸς αὑτὸ καὶ τῷ μὴ δέχεσϑαι διαφορὰν 

προσαγορεύσας. εἰς δὲ τὴν ἄτακτον καὶ φερομένην 
τὸ αἰσϑητόν᾽ ὧν καὶ κριτήριον ἰδεῖν ἔστιν. 1 

Ἂ 3 Χ “ἠμὲν ἀληϑείης εὐπειϑέος ἀτρεκὲς ἧἦτορ᾽ 

τοῦ νοητοῦ καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχοντος ὡσαύτως ἁπτό- 

μξνον: 

Ε ἠδὲ βροτῶν δόξας αἷς οὐκ ἕνι πίστις ἀληϑής᾽ 

διὰ τὸ παντοδαπὰς μεταβολὰς καὶ πάϑη καὶ ἀνο- 

μοιότητας δεχομένοις ὁμιλεῖν πράγμασι. καίτοι πῶς 

80 

4 οἶος σνϑῖϑὰβ ἂρυαᾶᾷ Μυ]δοβίαμη Ἰοοιύαν 1ὰ: οὖλον, 
μουνογενές τὲ καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾽ ἀτέλεστον (γ8. Θ0Ὶ 5 το- 
Βρ᾿οἶϊταν. αὖ νᾶ, ῬΑ ΘΗ 418. Π1Ὸ σϑύβαβ: τωὐτόν τ᾿ ἐν τωὐτῷ 
τε μένον καϑ' ἑἕωυτό τε κεῖται (γ5. 8ὅ Μα]].) 14 φϑειρο- 
μένην Ῥναβτατι5 αὖ Βαρουίουῖ ἄφϑαρτον ΟΡΡομαΐα 1 ἰδεῖν] 
ἴδιον ΝΥ 10 ἠμὲν -- ἠδὲ Ῥαυηθηϊάθ8. (Μ Ό]]ΔΟΗ. 1 Ὁ. 117 
γ8. 29. 80): ἡ μὲν --- ἡ δὲ 10, ἀτρεκὲς ἦτορ Χ 6Χ οοάετῃ: 
ἄτρεκ 6 ΒΕ 
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ἂν ἀπέλιπεν αἴσϑησιν καὶ δόξαν, αἰσϑητὸν μὴ ἀπο- 
λιπὼν μηδὲ δοξαστόν, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ὅτι 
τῷ μὲν ὄντως ὄντι προσήκει διαμένειν ἐν τῷ εἶναι, 

ταῦτα δὲ νῦν μὲν ἔστι νῦν δ᾽ οὐκ ἔστιν ἐξίσταται 
5. δ᾽ ἀεὶ καὶ μεταλλάσσει τὴν φύσιν, ἑἕτέρας ᾧετο 
μᾶλλον ἢ τῆς ἐκείνου τοῦ ὄντος ἀεὶ δεῖσϑαι προσ- 

ηγορίας. ἦν οὖν ὃ περὶ τοῦ ὄντος ὡς ἕν εἴη λόγος 

οὐκ ἀναίρεσις τῶν πολλῶν καὶ αἰσϑητῶν, ἀλλὰ δή- 

λῶσις αὐτῶν τῆς πρὸς τὸ νοητὸν διαφορᾶς" ἣν ἔτι ᾿ὶ 

το μᾶλλον ἐνδεικνύμενος Πλάτων τῇ περὶ τὰ εἴδη πραγ- 

ματείᾳ καὶ αὐτὸς ἀντίληψιν τῷ Κωλώτῃ παρέσχε. 
14. “Ζιὸ καὶ τὰ πρὸς τοῦτον εἰρημένα δοκεῖ μοι 

λαβεῖν ἐφεξῆς. καὶ πρῶτόν γε τὴν ἐπιμέλειαν καὶ 
πολυμάϑειαν τοῦ φιλοσόφου σκεψώμεθα, λέγοντος 1115 

5 ὅτε τούτοις τοῖς δόγμασι τοῦ Πλάτωνος ἐπηκολου- 

ϑήκασιν ᾿Ζ“ριστοτέλης καὶ Ξενοκράτης καὶ Θεόφρα- 

στος καὶ πάντες οἵ Περιπατητικοί. ποῦ γὰρ ὧν 

τῆς ἀοικήτου τὸ βιβλίον ἔγραφες, ἵνα ταῦτα συντι- 

ϑεὶς τὰ ἐγκλήματα μὴ τοῖς ἐκείνων συντάγμασιν 

ἐντύχῃς μηδ᾽ ἀναλάβῃς εἰς χεῖρας ᾿Δριστοτέλους τὰ 
περὶ οὐρανοῦ καὶ τὰ περὶ ψυχῆς, Θεοφράστου δὲ τὰ 
πρὸς τοὺς φυσιχούς, Ἡρακλείδου δὲ τὸν Ζωρο- 

άστρην, τὸ περὶ τῶν ἐν “Ἧιδου, τὸ περὶ τῶν φυσικῶς 

ἀπορουμένων, “Ἰικαιάρχου δὲ τὰ περὶ ψυχῆς, ἐν οἷ 

95 πρὸς τὰ κυριώτατα καὶ μέγιστα τῶν φυσικῶν ὑπεναν- 

τιούμενοι τῷ Πλάτωνι καὶ μαχόμενοι διατελοῦσι; 

καὶ μὴν τῶν ἄλλων Περιπατητικχῶν ὃ κορυφαιό- " 

"᾿ 
ι 

2 φΦ 

ς 

ὕ ὦετο ὝὟ : ὥστε 22 ΠΗ: ἡρακλείτου 
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τατος Στράτων οὔτ᾽ ᾿Δριστοτέλεν κατὰ πολλὰ συμ- 
, νὴ , . 2 ,, Ε ΄' 

φέρεται καὶ Πλάτωνι τὰς ἐναντίας ἔσχηκε δόξας 

περὶ κινήσεως περὶ νοῦ καὶ περὶ ψυχῆς καὶ περὶ 

γενέσεως" καὶ τελευτῶν τὸν κόσμον αὐτὸν οὐ ζῷον 
τ ᾿, »Ὶ Χ λ ΄ Ὕ - Ἀ 

εἰναί φησι. τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἕπεσϑαν τῷ κατὰ 5 

τύχην᾽ ἀρχὴν γὰρ ἐνδιδόναι τὸ αὐτόματον. εἶϑ᾽ οὕτω χῆ Θχην γὰρ μ 9 δ 
περαίνεσϑαι τῶν φυσικῶν παϑῶν ἕκαστον. τάς γὲ 

μὴν ἰδέας, περὶ ὧν ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτωνι, πανταχοῦ 
- ς 3 ’ Ν - 2 4 - ’ κινῶν ὃ ᾿Αριστοτέλης καὶ πᾶσαν ἐπάγων ἀπορίαν 

αὐταῖς ἐν τοῖς ἠϑικοῖς ὑπομνήμασιν ἐν τοῖς μετὰ τὸ 

τὰ φυσικὰ ἐν τοῖς φυσικοῖς διὰ τῶν ἐξωτερικῶν 

Ο διαλόγων. φιλονεικότερον ἑνίοις ἔδοξεν ἢ φιλοσοφώ- 
τερον ἐκ δ" τῶν δογμάτων τούτων, ὡς προϑέμενος 

τὴν Πλάτωνος ὑπερείπειν φιλοσοφίαν" οὕτω μακρὰν 

ἣν τοῦ ἀκολουϑεῖν. τίνος οὖν εὐχερείας ἐστὶ τὰ τὸ 
δοκοῦντα τοῖς ἀνδράσι μὴ μαϑόντα καταψεύδεσθαι 

τὰ μὴ δοκοῦντα; καὶ πεπεισμένον ἐλέγχειν ἑτέρους 

αὐτόγραφον ἐξενεγκεῖν ἀμαϑέας ἔλεγχον καϑ' αὑτοῦ 

καὶ ϑρασύτητος. ὁμολογεῖν Πλάτωνι. φάσκοντα τοὺς 

διαφερομένους καὶ ἀκολουϑεῖν τοὺς ἀντιλέγοντας :᾽ 50 

156. “᾿Αλλὰ δὴ Πλάτων φησὶ τοὺς ἵππους ὑφ᾽ 
ἡμῶν ματαίως ἵππους εἶναι καὶ τοὺς ἀνθρώπους. 

Ὁ καὶ ποῦ τοῦτο τῶν Πλάτωνος συγγραμμάτων ἀπο- 

4 καὶ ΒΚ 9 ὁ] οἵω. ΒΕ 10 ΕΝ ΤΟΙ͂Σ [μετὰ τὰ 
φυσικὰ ΕΝ ΤΟΙΣῚ φυσικοῖς Βουηδγυβίαβ: ἐν τοῖς φυσικοῖς 
18 150: Ἰηβουαῖῦ ΘαΘΌπθταβ: ἔχεσϑαι τῶν ὃ. τ. αὖ ἐγκεῖσθαι 
τῷ δόγματι τούτῳ βυρρ]οὺ ᾿ὺ, 884 αἱϊυὰ Ἰαθοῦ 14 ὑπερ- 
εἴπειν ᾿: ὑπεριδεῖν 21 τοὺς ἵππους ἔφη ἅμα, τε ἵππους 
εἶναι καὶ ἀνϑρώπους ὟΥ. τοὺς ἵππους ὑφ᾽ ἡ. ματαίως ἵππους 
εἶναι λέγεσϑαι, τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἀνθρώπους Μδαγνιρταβ 
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, τ ’, 6 " -" 

κεχρυμμένον εὗρεν ὃ Κωλώτης;: ἡμεῖς γὰρ ἐν πᾶσιν 
3 4 ν᾿ 4 ΞΕ 

ἀναγιγνώσκομεν καὶ τὸν ἄνϑρωπον ἄνθρωπον καὶ 

τὸν ἵππον ἵππον καὶ πῦρ τὸ πῦρ ὑπ᾽ αὐτοῦ δοξα- 
΄ ἀοι χτὦ ΝΥ " [7 

ζόμενον᾽ ἣ καὶ δοξαστὸν ὀνομάζει τούτων ἕχαστον. 
ς ὃ» τ δὲ ΄ δ᾽ : Χ 3. τ ς τι κι ὁ δ᾽ οἷα δὴ σοφίας οὐδ᾽ ἀκαρὲς ἀπέχων ὡς ἕν καὶ 
ταὐτὸν ἔλαβε τὸ μὴ εἶναι τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸ 
εἶναι μὴ ὃν τὸν ἄνϑρωπον. τῷ Πλάτωνι δὲ ϑαυ- 
μαστῶς ἐδόκει διαφέρειν τὸ μὴ εἶναι τοῦ μὴ ὃν 
εἶναι" τῷ μὲν γὰρ ἀναίρεσιν οὐσίας πάσης τῷ δ᾽ 

ἑτερότητα δηλοῦσϑαι τοῦ μεϑεκτοῦ καὶ τοῦ μετέ- 
χοντος. ἣν οἱ μὲν ὕστερον εἰς γένους καὶ εἴδους 

καὶ κοινῶν τινῶν καὶ ἰδίων λεγομένων ποιῶν δια- 
Ἀ " ΄ » ’, 2 3 - Ἂ 

φορὰν ἔϑεντο μόνον, ἀνωτέρω δ᾽ οὐ προῆλθον, εἰς 

λογικωτέρας ἀπορίας ἐμπεσόντες. ἔστι δὲ τοῦ με- 
5 ϑεκτοῦ πρὸς τὸ μετέχον λόγος, ὃν αἰτία τὲ πρὸς 

ὕλην ἔχει καὶ παράδειγμα πρὸς εἰκόνα καὶ δύναμις 

πρὸς πάϑος. ᾧ γε δὴ μάλιστα τὸ καϑ᾽ αὑτὸ καὶ 

ταὐτὸν ὃν ἀεὶ διαφέρει τοῦ δι᾽ ἕτερον καὶ μηδέ- 
ποτ᾽ ὡσαύτως ἔχοντος" ὅτι τὸ μὲν οὔτ᾽ ἔσται ποτὲ 

μὴ ὃν οὔτε γέγονε, καὶ διὰ τοῦτο πάντως καὶ ὄντως 

ὄν ἐστι" τῷ δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ἀπ᾽ ἄλλου συμβέβηκε μετέχειν 
τοῦ εἶναι βέβαιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται δι᾿ ἀσϑέ- 
νειαν, ἅτε τῆς ὕλης περὶ τὸ εἶδος ὀλισϑανούσης καὶ 

πάϑη πολλὰ καὶ μεταβολὰς ἐπὶ τὴν εἰχόνα τῆς οὐσίας, 
ὥστε κινεῖσϑαι καὶ σαλεύεσϑαι, δεχομένης. ὥσπερ 

οὖν ὃ λέγων Πλάτωνα μὴ εἶναι τὴν εἰκόνα τοῦ 

14 τοῦ] τοῦΒὲ 18 ὃν ἃ 21 τῷ Ἰάθιῃ: τὸ 28 ἔ: ὀλι- 

σϑαινούσης 24 περὶ τὴν εἰκόνα ἢ 10. τὴν εἰκόνα] 46]. 

Ἑδβιαῦβ αὖ 6χ ρῥτγοχίπιῶ ᾿ΐπθῶ 1Παύστη. οἵ, ἡ. 1115 Ὁ. ὁ. ἃ 
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Πλάτωνος. οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ὡς εἰκόνος αἴσϑησιν 

αὐτῆς καὶ ὕπαρξιν. ἀλλ’ ἐνδείκνυται καϑ' αὑτό 

τινος ὄντος καὶ πρὸς ἐχεῖνο ἑτέρου γεγονότοβ δια- 

φοράν" οὕτως οὔτε φύσιν οὔτε χρῆσιν οὔτ᾽ αἴσϑησιν 
ἀνθρώπων ἀναιροῦσιν οἵ κοινῆς τινος οὐσίας μετοχῇ 

1116 καὶ ἰδέχ γιγνόμενον ἡμῶν ἕκαστον εἰκόνα τοῦ παρα- 

σχόντος τὴν ὁμοιότητα τῇ γενέδει προσαγορεύοντες. 

οὐδὲ γὰρ ὁ πῦρ μὴ λέγων εἶναι τὸν πεπυρωμένον 

σίδηρον ἢ τὴν σελήνην ἥλιον, ἀλλὰ κατὰ Παρμενίδην 
ς Ν Ἁ - 3 3 ΄ - 9 
νυκχτιφαὲς περὶ γαῖαν ἁλώμενον. ἀλλότριον φῶς". 

ἀναιρεῖ σιδήρου χρῆσιν ἢ σελήνης φύσιν" ἀλλ᾽ εἰ 

μὴ λέγοι. σῶμα μηδὲ πεφωτισμένον, ἤδη μάχεται 

ταῖς αἰσϑήσεσιν, ὥσπερ ὁ σῶμα καὶ ζῷον καὶ γένεσιν 

καὶ αἴσϑησιν μὴ ἀπολείπων. ὃ δὲ ταῦϑ᾽ ὑπάρχειν 
τῷ μετεσχηκέναι καὶ ὅσον ἀπολείπεται τοῦ ὄντος 
ἀεὶ καὶ τὸ εἶναι παρέχοντος αὐτοῖς ὑπονοῶν οὐ πα- 
φορᾷ τὸ αἰσϑητὸν ἀλλὰ παρορᾷ τὸ νοητόν, οὐδ᾽ 

ἀναιρεῖ τὰ γιγνόμενα καὶ φαινόμενα περὶ ἡμᾶς τῶν 
παϑῶν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι βεβαιότερα τούτων ἕτερα καὶ μονι- 

μώτερα πρὸς οὐσίαν ἐστὶ τῷ μήτε γίγνεσϑαι μήτ᾽ 
ἀπόλλυσϑαι μήτε πάσχειν μηδέν, ἐνδείκνυται τοῖς 

ἑπομένοις, καὶ διδάσκει καϑαρώτερον τῆς διαφορᾶς 
ἁπτομένους τοῖς ὀνόμασι τὰ μὲν ὄντα τὰ δὲ γιγνό- 

0 καὶ ἰδέᾳ) ἢ ἰδέας Τὺ; τηα τι καὶ ἐδέας 10 ΝΜ: 
νυκτὶ φάος 110νΐ. δε ΜΌΠΔΟΙ. 1 Ρ. 128 ν8. 144 14 Ἔ; ἀπο- 
λιπών Ὁ. ὑπάρχειν τῷ 1ιΘομΐοιδΒ: τῶ ὑπάρχειν 117 ἀλλὰ) 
οὐδέ Τα ΠΘΤᾺΒ 10. “παρορᾷ τὸ νοητὸν] τὸ νοητὸν οὐ 
παρορᾷ ΥΥ. τὸ νοητὸν ὁρᾷ Μαανίοίαβ, πᾶν ὁρᾶ τὸ νοητὸν 
28 Μ: ἁπτόμενος 
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μένα προσαγορεύειν. τοῦτο δὲ καὶ τοῖς νεωτέροις 

συμβέβηκε πολλὰ γὰρ καὶ μεγάλα πράγματα τῆς 

τοῦ ὄντος ἀποστεροῦσι προσηγορίας, τὸ κενὸν τὸν 

χρόνον τὸν τόπον. ἁπλῶς τὸ τῶν λεκτῶν γένος. 
δέν ᾧ καὶ τἀληϑῆ πάντ᾽ ἔνεστι᾽ ταῦτα γὰρ ὄντα 

Ἐν μὴ εἶναι τινὰ δ᾽ εἶναι λέγουσι, χρώμενοι δ᾽ 

αὐτοῖς ὡς ὑφεστῶσι καὶ ὑπάρχουσιν ἐν τῷ βίῳ καὶ 
τῷ φιλοσοφεῖν διατελοῦσιν. 

10. "᾽411λ᾽ αὐτὸν ἡδέως ἂν ἐροίμην τὸν κατήγορον, 

ι0ὸ εἰ τοῖς ἑαυτῶν πράγμασι τὴν διαφορὰν οὐκ ἐνορῶσι 

ταύτην, καϑ᾿ ἣν τὰ μὲν μόνιμα καὶ ἄτρεπτα ταῖς 
οὐσίαις ἐστίν, ὡς λέγουσι καί ἱτὰς ἀτόμους ἀπαϑείᾳ 
καὶ στερρότητι πάντα χρόνον ὡσαύτως ἔχειν, τὰ δὲ 
συγκοίματα πάντα ῥευστὰ καὶ μεταβλητὰ καὶ γιγνό- 

τό μενα καὶ ἀπολλύμεν᾽ εἶναι, μυρίων μὲν εἰδώλων 
ἀπεοχομένων ἀεὶ καὶ ὁξόντων, μυρίων δ᾽ ὡς εἰκὸς 

ἑτέρων ἐκ τοῦ περιέχοντος ἐπιρρεόντων καὶ ἀναπλη- 

ρούντων τὸ ἄθροιάμα, ποικιλλόμενον ὑπὸ τῆς ἴεν 

λαγῆς ταύτης χαὶ μετακεραννύμενον, ἅτε δὴ καὶ 

οο τῶν ἐν βάδει. τοῦ συγκρίματος ἀτόμων οὐδέποτε 

λῆξαι κινήσ ς. οὐδὲ παλμῶν πρὺς ἀλλήλας δυνα- 

ἠεο αὐτοὶ λέγουσιν: ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἐν 

τοῖς πράγμαδιν ἡ τοιαύτη διαφορὰ τῆς οὐσίας" 

σου Ὡτεθυς δὲ τοῦ Πλάτωνος ὃ Ἐπίκουρος, ἧ πάνϑ᾽ 

9ς5 ὁμοίως ὄντα τυυσαγοφεύει: τὸ ἀναφὲς κενόν, τὸ 

ἀντερεῖαραι, μα, τὰς ἀρχάς, τὰ συγκρίματα᾽ κοινῆς 

ἤ πιρίοῦ. Ῥ. 202, ὃ 11 ἄτρεπτα)] δα. τὰ δὲ μετα- 

βλητὰ καὶ τρεπτὰ ΘΧΘΙΙΡΙΙ οασδε, [ΒΘ ΠΘΥῚΒ 21 {566 }118: 

ἄλληλα ᾿ 22. ἔστι] ἔστω Τὰ 94 οἵ, Ἐρίοαν, ». 84, 18 
δ 
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ναὶ μὰ 4. ἡγούμενος οὐσίας μετέχειν τὸ ἀΐδιον 
» , ᾿ 3 , -»Ὕ ’ Ἁ 

τῷ γιγνομένῳ, τὸ ἀνώλεϑρον τῷ φϑειρομένῳ, τὰς 
3 » ἡ . ᾿ 3 , Ν , ἀπαϑεῖς καὶ διαρκεῖς καὶ ἀμεταβλήτους καὶ μηδέ- 
ποτὲ τοῦ εἶναι δυναμένας ἐχπεσεῖν φύσεις ταύταις 
Ξ 3 “" ; λὴ ζΖ ᾿ 5 "» ὧν ἐν τῷ πάσχειν καὶ μεταβάλλειν τὸ εἶναι, ταῖς 
μηδένα χρόνον ὡσαύτως ἐχούσαις. εἰ δὲ δὴ καὶ 
ὡς ἔνι μάλιστα διήμαρτε τούτοις ὃ Πλάτων. ὀνο- 
μάτων ὥφειλε συγχύσεως εὐθύνας ὑπέχειν τοῖς ἀκρι- 
βέστερον ἑλληνίζουσι τούτοις καὶ καϑαρώτερον δια- 

λεγομένοις. οὐχ ὡς ἀναιρῶν τὰ πράγματα καὶ τοῦ " οὐχ 
ζῆν ἐξάγων ἡμᾶς αἰτίαν ἔχειν, ὅτι τὰ γιγνόμενα 

οὐκ ὄντα, καϑάπερ οὗτοι, προσηγόρευσεν." 
11. “.41λλ᾽ ἐπεὶ τὸν Σωκράτην μετὰ τὸν Παρμενέ- 

5 ᾽ 

δην ὑπερέβημεν, ἀναληπτέος Ὁ ἢ, εὐϑὺς οὖν τὸν ἀφ 
ἱερᾶς κεκίνηκεν ὃ Κωλώτης" καὶ διηγησάμενος ὅτι 

χρησμὸν ἐκ ΖΙελφῶν περὶ Σωκράτους ἀνήνεγκε Χαι- 
ρεφῶν, ὃν ἴσμεν ἅπαντες, ταῦτ᾽ ἐπείρηκε τὸ μὲν 

Ξ᾿ -" -" . χ , χ ᾿ 
οὖν τοῦ Χαιρεφῶντος διὰ τὸ τελέως σοφιστικὸν καὶ 

φορτικὸν διήγημα εἶναι παρήσομεν. φορτικὸς οὖν 
ς ’ ς - 3 [4 »" ΄ ΟΥ̓ ὁ Πλάτων ὁ τοῦτον ἀναγράψας τὸν χρησμόν, ἵνα 
τοὺς ἄλλους ἐάσω. φορτικώτεροι δὲ “ακεδαιμόνιοι, 

τὸν περὶ “Πυχούργου χρησμὸν ἐν ταῖς παλαιοτάταις 

ἀναγραφαῖς ἔχοντες᾽ σοφιστικὸν δ᾽ ἦν διήγημα τὸ 

1 ναὶ μὰ Δί᾽ : καὶ μὴ δὲ 5 ὧν Ὗ: ὡς θ δὴ 
χαὶ ὡς Ὗ: δικαίως ὡς ΒΈ;, ποη δικαίως 8. ὥφειλε] ὦ φίλε 
ΒΗ θυ. ἘϊρΙσαν. Ὁ. 949, 12 12 οὐκ Ὗ): καὶ οὐκ Ἰ1Ὀγὶ 
10. προσηγόρευσαν Β Εἰ 18 ἐπὶ ἸΙᾶθτὰ 14 180. 28 Β 82 Ἐ', 
ΕοΥὺ. ΒΌΡΡΙ. ἀναληπτέος ἐστὶν ὃ περὶ Σωκράτους λόγος 
10. τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς] οἵ, Τιϑαΐδοιι. οὐ Κοοῖς, 8.0. {7 1 ΜῈ 
ἀπείρηκε 20 Πλάτων] ΑΡΟ]. ν». 218 
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Θεμιστοκλέους, ᾧ πείσας ᾿4ϑηναίους τὴν πόλιν ἐκλι- 
πεῖν κατεναυμάχησε τὸν βάρβαρον" φορτικοὶ δ᾽ οἵ 1117 
τῆς Ελλάδος νομοϑέται. τὰ μέγιστα καὶ πλεῖστα 

τῶν ἱερῶν πυϑόχρηστα καϑιστάντεο. εἰ τοίνυν ὃ 

5 περὶ Σωκράτους, ἀνδρὸς εἰς ἀρετὴν ϑεολήπτου γενο- 

μένου, χρησμὸς ἀνενεχϑεὶς ὡς σοφοῦ, φορτικὸς ἦν 
καὶ σοφιστιχός, τίνι προσείπωμεν ἀξίως ὀνόματι 

τοὺς ὑμετέρους ᾿βοόμους᾽ καί ᾿“ὀλολυγμούς᾽ καί ἵκρο- 

τοϑορύβους᾽ καί ᾿σεβάσεις᾽ καί ᾿ἐπιϑειάσεις᾽, αἷς 

τὸ προστρέπεσϑε καὶ χαϑυμνεῖτε τὸν ἐφ᾽ ἡδονὰς παρα- 
καλοῦντα συνεχεῖς καὶ πυκνάς; ὃς ἕν τῇ πρὸς ᾽άνά. 

ξαρχον ἐπιστολῇ ταυτὶ γέγραφεν “ἐγὼ δ᾽ ἐφ᾽ ἡδονὰς 
συνεχεῖς παρακαλῶ καὶ οὐκ ἐπ᾽ ἀρετάς, κενὰς καὶ μα- 
ταίας καὶ ταραχώδεις ἐχούσας τῶν καρπῶν τὰς ἐλπέίδας.ἢ 

0 ἀλλ᾽ ὅμως ὃ μὲν Μητρόδωρος τὸν Τίμαρχον παρα- Β 
καλῶν φησι ἱποιήσωμέν τι καλὸν ἐπὶ καλοῖς. μο- 

νονοὺ καταδύντες ταῖς δμοιοπαϑείαις χαὶ ἀπαλλα- 

γέντες ἐκ τοῦ χαμαὶ βίου εἰς τὰ ᾿Επικούρου ὡς 

ἀληϑῶς ϑεόφαντα ὄργια. Κωλώτης δ᾽ αὐτὸς ἀκροώ- 

90 μένος ᾿Επικούρου φυσιολογοῦντος ἄφνω τοῖς γόνασιν 

αὐτοῦ προσέπεσε, καὶ ταῦτα γράφει σεμνυνόμενος 

αὐτὸς Ἐπίχουρος “ὡς σεβομένῳ γάρ σοι τὰ τόϑ᾽ ὑφ᾽ 

ἡμῶν λεγόμενα προσέπεσεν ἐπιϑύμημα ἀφυσιολό- 

γητον τοῦ περιπλακῆναι ἡμῖν γονάτων ἐφαπτόμενον 

.5 χαὶ πάσης τῆς εἰϑισμένης ἐπιλήψεως γίγνεσϑαι, κατὰ 

““ 

4 πυϑροχρηστία Β. πυϑοχρησία " 9 σοβάσεις Β ἢ 

10 προστρέπεσϑε ἘπηροΥίυ8: προτρέπεσϑε ἱρ. οἵὗὅ, ΤΡΡΙΟΟΣ. 

Ῥ. 131,17 19 οἵ, ὁ. ». 146, 7 22 ὧρ] 46). Μ 24 τοῦ 

ἩπαΡΟΥΪαΒ: τὸ ῶὔ καὶ πάσης] ᾿σοποίίγιιθ πάσης Ρουϊηᾶθ 

Ῥιαίατοῦϊ Μοχαϊα, ΥἹ. ΥἹ. 429 
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Ο τὰς σεβάσεις τιμῶν καὶ λιτάς" ἐποίεις οὖν᾽ φησί, “καὶ 
ἡμᾶς ἀνθιεροῦν σὲ αὐτὸν καὶ ἀντισέβεσϑαι᾽. συγ- 

γνωστὰ νὴ 4έα τοῖς λέγουσιν ὡς παντὸς ἂν πρίαυντο 

τῆς ὄψεως ἐκείνης εἰκόνα γεγραμμένην ϑεάσασϑαι, 

τοῦ μὲν προσπίπτοντος εἰς γόνατα καὶ περιπλεχο- δ 

μένου τοῦ δ᾽ ἀντιλιτανεύοντος καὶ ἀντιπροσκχυ- 
νοῦντος. οὐ μέντοι τὸ ϑεράπευμα τοῦτο, καίπερ 

εὖ τῷ Κωλώτῃ συντεϑέν, ἔσχε καρπὸν ἄξιον" οὐ 
γὰρ ἀνηγορεύϑη σοφὸς ἀλλὰ μόνον ᾿ἄφϑαρτός μοι 

περιπάτει φησί “καὶ ἡμᾶς ἀφϑάρτους διανοοῦ. τὸ 
18. "Τοιαῦτα μέντοι ῥήματα καὶ κινήματα καὶ 

πάϑη συνειδότες αὑτοῖς ἑτέρους φορτικοὺς ἀποκχα- 
Ὁ λοῦσι. καὶ δῆτα καὶ προϑεὶς ὁ Κωλώτης τὰ σοφὰ 

ταῦτα καὶ καλὰ περὶ τῶν αἰσϑήσεων, ὅτι “σιτία 

προσαγόμεϑα καὶ οὐ χόρτον, χαὶ τοὺς ποταμούς, τ5 
ὅταν ὦσι μεγάλοι, πλοίοις διαπερῶμεν, ὅταν δ᾽ 

εὐδιάβατοι γένωνται, τοῖς ποσίν. ἐπιπεφώνηκεν 

"ἀλλὰ γὰρ ἀλαζόνας ἐπετήδευσας λόγους, ὦ Σώκρατες" 

καὶ ἕτερα μὲν διελέγου τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἕτερα 

δ᾽ ἔπραττες." πῶς γὰρ οὐκ ἀλαξόνες οἱ Σωκράτους 30 

λόγοι, μηδὲν αὐτοῦ εἰδέναι φάσκοντος ἀλλὰ μαν- 

ϑάνειν ἀεὶ καὶ ξητεῖν τἀληϑές; εἰ δὲ τοιαύταις, ὦ 

Κωλῶτα. Σωκράτους φωναῖς περιέπεσες, οἵας Ἔπί- 

κουρος γράφει πρὸς ᾿Ιδομενέα πέμπε οὖν ἀπαρχὰς 

αἴαθθ τοῦ ἃ σϑῦῦο ἐπιϑύμημα ροπάού᾽ Το που 8 10. ἐπι- 
λήψεως] ἐπικλήσεως ΤυδΒΤη8 

1 τιμῶν] ϑεῶν ὙὟἧ. τινῶν ἴἴβοποιιθ. Ματα ἡμῶν 
ῷ σὲ αὐτὸν ὕὔβδοπροιιιβ: σεαυτὸν 8 παντὸς Χ: πάντες 
12 αὑτοῖς] Β, ποι αὐτοῖς, αὐοᾶ γνδοροῦ Εὶ 202 Ἐξ χὸ 
ἀληϑὲς οἵ, Ἑριουγ. δαποῦ. δα ᾿. 118,21 28 οὗ οδᾶ. Ρ. 141,12 
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ΠΣ " ᾿ - Ξ' , 
ἡμῖν εἰς τὴν τοῦ ἱεροῦ σώματος ϑεραπείαν ὑπέρ τὲ Ἐ 

ΠΣ τοῦ καὶ το τς "9 μοι γεν ἐπέρχεται. 

τίσιν ἂν ῥήμασιν ἀγροικοτέροις ἐχρήσω; καὶ μὴν 
ὅτε Σωκχράτης ἄλλα μὲν ἔλεγεν ἄλλα δ᾽ ἔπραττε, 
ϑαυμαστῶς μαρτυρεῖ ὅοι τὰ ἐπὶ 4ηλίῳ τὰ ἐν Ποτι- 
δαίᾳ τὰ ἐπὶ τῶν Τριάκοντα τὰ πρὸς ᾿Δρχέλαον τὰ 

πρὸς τὸν δῆμον ἡ πενία ὁ ϑάνατος᾽ οὐ γὰρ ἄξια 

ταῦτα τῶν Σωκρατικῶν λόγων. ἐκεῖνος ἦν, ὦ μα- 
κάριε, κατὰ Σωκράτους ἔλεγχος ἕτερα μὲν λέγοντος 

ἕτερα δὲ πράττοντος, εἰ τὸ ἡδέως ζῆν τέλος ἐχϑέ- 
μενος οὕτως ἐβίωσε. 

19. .-Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τὰς βλασφημίας. ὅτι 

δέ, οἷς ἐγκαλεῖ περὶ τῶν ἐναργῶν, ἔνοχος αὐτός 

ἐστιν, οὐ συνεῖδεν. ἕν γάρ ἐστι τῶν ᾿Επικούρου 
δογμάτων, τὸ μηδέν ἀμεταπείστως πεπεῖσθαι μηδένα 
πλὴν τὸν δοφόν. ἐπεὶ τοίνυν ὃ Κωλώτης οὐχ ἦν 
σοφὺς οὐδὲ μετὰ τὰς σεβάσεις ἐκείνας, ἐρωτάτω πρῶ- 

τον ἐκεῖνα τὰ ἐρωτήματα, πῶς σιτία προσάγεται 

καὶ οὐ χόρτον ἐπιτήδειος ὥν., καὶ τὸ ἱμάτιον τῷ 

σώματι καὶ οὐ τῷ κίονι περιτίϑησι, μήϑ᾽ ἱμάτιον 

εἶναι τὸ ἱμάτιον μήτε σιτίον τὸ σιτίον ἀμεταπείστως 

Η"' 

πεπεισμένος. εἰ δὲ καὶ ταῦτα πράττει καὶ τοὺς 1118 

ποταμούς, ὅταν ὦσι μεγάλοι, ποσὶν οὐ διέρχεται, 

αὑτοῦ) σεαυτοῦ ἐ 14 νἱᾶὰ, Ερίουγ. Ρ. 109, 19 

10 ν. θα. ». 146,1] 17 ἐρωτάσϑω Μ ἰ. πρῶτον] Θχρίθῃ- 

ἅσμι νἱὰ. πρῶ ΤῸΝ ἕαυ] ΤῸΝ 19 ἐπιτήδειος ὧν] Ηθρυ- 

πογάθηθο ἱπηΐοθ διαϊδαν προσάγεσϑαι χόρτον, τϑοῦθ τηθῶ 

αυϊάθιη βθη θα οἔ, ρ. 996 πρῶτός τις -- συκοφάντης 

ἀποθανὼν ἐπιτήδειος ἤπιχϑὴ ὉΔῚ ρουϊπᾶθ αὐαὰθ πἷο δὰ 

ἐπιτήδειος ἰπἰο]]δρὶθαν ἀποθανεῖν ἀἸρπι 8 τη οΥῦθ 
20» 
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καὶ τοὺς ὄφεις φεύγει καὶ τοὺς λύχους, μηδὲν εἶναι 
τούτων οἷον φαίνεται πεπεισμένος ἀμεταπείστως, 

ἀλλὰ πράττων ἕχαστα κατὰ τὸ φαινόμενον" οὐδὲ 

Σωκράτει δήπουϑεν ἐμποδὼν ἦν ἡ περὶ τῶν αἰσϑή- 
σεωῶν δόξα τοῦ χρῆσϑαι τοῖς φαινομένοις ὁμοίως. 

οὐ γὰρ Κωλώτῃ μὲν ὁ ἄρτος ἄρτος ἐφαίνετο καὶ 
χόρτος ὃ χόρτος, ὅτι τοὺς διοπετεῖς ἀνεγνώκει Κα- 

νόνας᾽ ὃ δὲ Σωκράτης ὑπ᾽ ἀλαζονείας ἄρτου μὲν 
ὡς χόρτου χόρτου δ᾽ ὡς ἄρτου φαντασίαν ἐλάμβανε. 
δόγμασι γὰρ ἡμῶν καὶ λόγοις οὗτοι χρῶνται βελ- 

τίοσιν οἵ σοφοί" τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι καὶ τυποῦσϑαι 

πρὸς τὰ φαινόμενα κοινόν ἐστι πάϑος ἀλόγοις 
περαινόμενον αἰτίαις. ὁ δὲ τὰς αἰσϑήσεις λόγος 

ἐπαγόμενος. ὡς οὐκ ἀκριβεῖς οὐδ᾽ ἀσφαλεῖς πρὸς 

πίστιν οὔσας. οὐκ ἀναιρεῖ τὸ φαίνεσθαι τῶν πρα- 

γμάτων ἡμῖν ἕκαστον, ἀλλὰ χρωμένοις κατὰ τὸ φαι- 

νόμενον ἐπὶ τὰς πράξεις ταῖς αἰσϑήσεσι τὸ πιστεύειν. 

ὡς ἀληϑέσι πάντῃ καὶ ἀδιαπτώτοις οὐ δίδωσιν αὐταῖς" 

τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἀρκεῖ καὶ χρειῶδες ἀπ᾿ αὐτῶν, 
ὅτι βέλτιον ἕτερον οὐκ ἔστιν ἣν δὲ ποϑεῖ φιλό- 
σοφος ψυχὴ λαβεῖν ἐπιστήμην περὶ ἑἕχάστου καὶ 

γνῶσιν. οὐκ ἔχουσι.᾽ 

20. Περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ πάλιν ὃ Κωλώτης 

εἰπεῖν παρέξει, ταὐτὰ πολλοῖς ἐγκεκληκώς. ἐν οἷς 

δὲ κομιδῇ διαγελᾷ καὶ φλαυρίξει τὸν Σωκράτην 

ζητοῦντα τί ἄνϑρωπός ἐστι καὶ νεανιευόμενον, ὥς 

φησιν, ὅτι μηδ᾽ αὐτὸς εἰδείη, δῆλος μέν ἐστιν αὐτὸς 

6 οἵ, Ἑρίουγν. Ρ. 104, 29 11 τ. οδᾶάριη δᾶποῦ. δὰ 
Ῥ 105,.18 24 ταὐτὰ Ἐ᾽;: ταῦτα 

20 

25 
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οὐδέποτε πρὸς τούτῳ γενόμενος" ὃ δ᾽ Ἡράκλειτος 

ὡς μέγα τι καὶ σεμνὸν διαπεπραγμένος ᾿“ἐδιξησάμην᾽" 

φησίν “ἐμεωυτόν᾽, καὶ τῶν ἐν Ζ:ελφοῖς γραμμάτων 
ϑειότατον ἐδόκει τό ἱγνῶϑι σαυτόν" ὃ δὴ καὶ 

Σωκράτει ἀπορίας καὶ ξητήσεως ταύτης ἀρχὴν ἐνέ- 

δῶκεν, ὡς ᾿Δριστοτέλης ἐν τοῖς Πλατωνικοῖς εἴρηκε᾿ 

Κωλώτῃ δὲ γελοῖον δοκεῖ. τί οὖν οὐ καταγελᾷ καὶ 

τοῦ χαϑηγεμόνος, τοῦτ᾽ αὐτὸ πράττοντος. ὁσάκις 

γράφοι καὶ διαλέγοιτο περὶ οὐσίας ψυχῆς καί τοῦ 

ἀθρόου τῆς καταρχῆς᾽; εἰ γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ὡς 

ἀξιοῦσιν αὐτοί, σώματος τοιοῦδε καὶ ψυχῆς, ἄνϑρω- 

πός ἐστιν, ὁ ζητῶν ψυχῆς φύσιν ἀνθρώπου ζητεῖ 

φύσιν ἐκ τῆς κυριωτέρας ἀρχῆς. ὅτι δ᾽ αὕτη λόγῳ 

δυσθεώρητος αἰσϑήσει δ᾽ ἄληπτός ἐστι. μὴ παρὰ 
Σωκράτους σοφιστοῦ καὶ ἀλαζόνος ἀνδρός᾽, ἀλλὰ 

παρὰ τῶν σοφῶν τούτων λάβωμεν, οἱ μέχρι τῶν 

περὶ σάρκα τῆς ψυχῆς δυνάμεων, αἷς ϑερμότητα 

καὶ μαλακότητα καὶ τόνον παρέχει τῷ σώματι, τὴν 

οὐσίαν συμπηγνύντες αὐτῆς “ἔκ τινος ϑερμοῦ καὶ 

πνευματικοῦ καὶ ἀερώδους᾽ οὐκ ἐξικνοῦνται πρὸς τὸ 

κυριώτατον ἀλλ᾽ ἀπαγορεύουσι. ἱτὸ γὰρ ᾧ κρίνει 

χαὶ μνημονεύει καὶ φιλεῖ καὶ μισεῖ, καὶ ὅλως τὸ 

φρόνιμον καὶ λογιστικὸν ἔκ τινορ᾽ φησίν ᾿ἀκατονο- 

μάστου ποιότητος ἐπιγίγνεσϑαι.᾽ καὶ ὅτι μὲν αἰσχυνο- 

μένης ἐστὶν ἀγνοίας τουτὶ τό ᾿ἀκατονόμαστον᾽ ἐξομο- 

ὁ ᾿Δριστοτέλης) οἵ Ἀοβο. ΒτΆρτα. 1 1 οἵ. Ἑρίοαν. 

Ρ-. 218,1 [10 ἀϑρόου] ἀνθρώπου Ὑ ἰοτιοτθ οὰβ Ρ]αΐ. 

αυδθϑίϊομθβ ἱπᾶϊοαῦ αὰδ5 ΕΡΙσασαΒ. ΘΡ. 1 θ4--- Ῥουβίυηρ" 

ὕβθμθγαβ 

Η 
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λόγησις, οὐκ ἔχειν ὀνομάσαι φασχόντων ὃ μὴ 

[ δύνανται καταλαβεῖν. ἴσμεν" “ἐχέτω δὲ συγγνώμην 
καὶ τοῦτο᾽ ὡς λέγουσι. φαίνεται γὰρ οὐ φαῦλον 
οὐδὲ ῥάδιον οὐδὲ τοῦ τυχόντος εἶναι καταμαϑεῖν 
ἀλλ᾽ ἐνδεδυκὸς ἀπόρῳ τινὶ τόπῳ καὶ δεινῶς ἀποκχε- δ 

Ἐ κρυμμένον, ᾧ γ᾽ ὄνομα μηδὲν ἐν τοσούτοις πρὸς 
δήλωσιν οἰκεῖόν ἐστιν. οὐ Σωκράτης οὖν ἀβέλτερος, 

ὅστις εἴη ζητῶν ἑαυτόν, ἀλλὰ πάντες, οἷς ἔπεισί τι 

τῶν ἄλλων πρὸ τούτου ζητεῖν, ὅτι τὴν γνῶσιν ἀναγ- 

καίαν ἔχον οὕτως εὑρεϑῆναι χαλεπόν ἐστιν οὐ τὸ 
γὰρ ἂν ἐλπίσειεν ἑτέρου λαβεῖν ἐπιστήμην, ὃν δια- 
πέφευγε τῶν ἑαυτοῦ τὸ κυριώτατον καταλαβεῖν." 

21. “᾿4λλὰ διδόντες αὐτῷ τὸ μηδὲν οὕτως ἄχρη- 

1119 στον εἶναι μηδὲ φορτικὸν ὡς τὸ ξητεῖν αὑτόν. ἐρώ- 

μεϑα τίς αὕτη τοῦ βίου σύγχυσίς ἐστιν ἢ πῶς ἕν ιτὉ 

τῷ ζῆν οὐ δύναται διαμένειν ἀνήρ, ὅτε τύχοι, πρὸς 

ἑαυτὸν ἀναλογιζόμενος φέρε. τίς ὧν οὗτος ὃ ἐγὼ 
τυγχάνω; πότερον ὡς χρᾶμά τι μεμιγμένον ἔκ τὲ 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος" ἢ μᾶλλον ἡ ψυχὴ τῷ 

σώματι χρωμένη, καϑάπερ ἱππεὺς ἀνὴρ ἵππῳ χρώ- 90 

μενος, οὐ τὸ ἐξ ἵππου καὶ ἀνδρός; ἢ τῆς ψυχῆς τὸ 

κυριώτατον, ᾧ φρονοῦμεν καὶ λογιξόμεϑα καὶ πράτ- 

τομὲν. ἕκαστος ἡμῶν ἐστι, τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ψυχῆς 
μόρια πάντα χαὶ σώματος ὄργανα τῆς τούτου δυ- 

νάμεως; ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἔστιν οὐσία ψυχῆς ἀλλ᾽ 30 

αὐτὸ τὸ σῶμα κεκραμένον ἔσχηκε τὴν τοῦ φρονεῖν 

14 ἑαυτὸν ὃ 18 ὧρ] 46]. Μ. ὧν Ὁ. τι Ἐ-: τὸ 
20 ἐγκεχραμένην ἰάθη; τηδ] 1} κεκραμένην 
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καὶ ζῆν δύναμιν; ἀλλὰ τούτοις μὲν οὐκ ἀναιρεῖ 

- τὸν βίον ὃ Σωκράτης, ἃ δὴ πάντες οἵ φυσικοὶ 
- 3 - ᾽ τε , ζητοῦσιν" ἐκεῖνα δ᾽ ἦν τὰ ἐν Φαίδρῳ δεινὰ καὶ 

ταραχτικὰ τῶν πραγμάτων, “αὑτὸν οἰομένου δεῖν 

5 ἀναϑεωρεῖν, εἴτε Τυφῶνός ἐστι ϑηρίον πολυπλοκώ- 

τερον χαὶ μᾶλλον ἐπιτεϑυμμένον εἴτε ϑείας τινὸς 
καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον. ἀλλὰ τούτοις 

γε τοῖς ἐπιλογισμοῖς οὐ τὸν βίον ἀνήρει, τὴν δ᾽ 
ἐμβφροντησίαν ἐκ τοῦ βίου καὶ τὸν τῦφον ἐξήλαυνε 

0 καὶ τὰς ἐπαχϑεῖς καὶ ὑπερόγκους κατοιήσεις καὶ 
μεγαλαυχίας" ταῦτα γὰρ ὃ Τυφών ἐστιν, ὃν πολὺν 

ὑμῖν ἐνεποίησεν ὃ χαϑηγεμὼν καὶ ϑεοῖς πολεμῶν 

καὶ ϑείοις ἀνδράσι. 
22, “Μετὰ δὲ Σωκράτην καὶ Πλάτωνα προσ- 

ι6 μάχεται Στίλπωνι" καὶ τὰ μὲν ἀληϑινὰ δόγματα 

καὶ τοὺς λόγους τἀνδρός, οἷς ἑαυτόν τε κατεκόσμει 

καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ τῶν βασιλέων τοὺς 

περὶ αὐτὸν σπουδάσαντας, οὐ γέγραφε, οὐδ᾽ ὅσον 

ἦν φρόνημα τῇ ψυχῇ μετὰ πραύτητος καὶ μετριοπα- 

.ο0 ϑείας᾽ ὧν δὲ παίζων καὶ χρώμενος γέλωτι πρὸς 

τοὺς σοφιστὰς λογαρίων προύβαλεν αὐτοῖς, ἑνὸς 

μνησϑεὶς καὶ πρὸς τοῦτο μηδὲν εἰπὼν μηδὲ λύσας 

τὴν πιϑανότητα, τραγῳδίαν ἐπάγει τῷ «Στίλπωνι 

καί τὸν βίον ἀναιρεῖσϑαι᾽ φησίν “ὑπ᾽ αὐτοῦ", λέ- 
"» 9 - ᾿ 

95 γοντος ἕτερον ἑτέρου μὴ κατηγορεῖσϑαι΄. ἱπῶς γὰρ 

8 Φαίδρῳ] ν». 280 ἃ 4 αὑτὸν] ᾿, αὐτὸν Β 6 "ἢ ὁχ 

ῬΙαίοπθ: ἐπιτεϑειμένον Β. ἐπιτεϑυμένον αὶἴἝὀ 11 οἵ, Τρίοαν. 

Ῥι 8520, ἡ 10. τυφών δοπθιιδ, 864 οὗ, ἴῃ. ὃ 10 ᾿; τοῦ 

ἀνδρὸς 18 οὐ Ἐ: οὔτε, ουἷϊ8 τὲ 6Χ Ῥγοχί πα ΒΥΠ60ὰ 

οΥὔαπι οϑῦ 2ὅ μὴ] ἄλλη ΒΕ 

Β 



ω΄ 

5: 

4δ0 ΑΡΥΕΆΒΌΞ ΟΟΤΟΤΈΕΝ. 

βιωσόμεϑα. μὴ λέγοντες ἄνϑρωπον ἀγαϑὸν μηδ᾽ 

ἄνϑρωπον στρατηγὸν ἀλλ᾽ ἄνθρωπον ἄνϑρωπον 
χωρὶς καὶ ἀγαϑὸν ἀγαϑὸν καὶ στρατηγὸν στρατηγόν. 
μηδ᾽ ἱππεῖς μυρίους μηδὲ πόλιν ἐχυράν, ἀλλ᾽ ἵπ- 
πεῖς ἱππεῖς, καὶ μυρίους μυρίους, καὶ τἄλλα ὁμοίως: 

τίς δὲ διὰ ταῦτα χεῖρον ἐβίωσεν ἀνϑρώπων; τίς δὲ 
τὸν λόγον ἀκούσας οὐ συνῆκεν. ὅτι παίζοντός ἐστιν 

εὐμούσως ἢ γύμνασμα τοῦτο προβάλλοντος ἑτέροις 
διαλεκτικόν; οὐκ ἄνϑρωπον, ὦ Κωλῶτα, μὴ λέγειν 
ἀγαϑὸν οὐδ᾽ ἱππεῖς μυρίους δεινόν ἐστιν᾽ ἀλλὰ τὸν 
ϑεὸν μὴ λέγειν ϑεὸν μηδὲ νομίζειν, ὃ πράττετε 

ὑμεῖς μήτε Δία γενέϑλιον μήτε Ζήμητρα ϑεσμο- 

φόρον εἶναι μήτε Ποσειδῶνα φυτάλμιον ὁμολογεῖν 

ἐθέλοντες, οὗτος ὁ χωρισμὸς τῶν ὀνομάτων πονη- 

οός ἐστι καὶ τὸν βίον ἐμπίπλησιν ὀλιγωρίας ἀϑέου 
χαὶ ϑρασύτητος, ὅταν τὰς συνεζευγμένας τοῖς ϑεοῖς 

προσηγορίας ἀποσπῶντες συναναιρεῖτε ϑυσίας μυστή- 

ρια πομπὰς ἕορτάς. τίνει γὰρ προηρόσια ϑύσομεν; 
τίνι σωτήρια; πῶς δὲ φωσφόρεια, βακχεῖα, προτέ- 
λεια γάμων ἄξομεν, μὴ ἀπολιπόντες μηδὲ βακχεῖο 

καὶ φωσφόρους καὶ προηροσίους καὶ σωτῆρας; ταῦτα 

γὰρ ἅπτεται τῶν κυριωτάτων καὶ μεγίστων, ἐν πρά- 
γμασιν ἔχοντα τὴν ἀπάτην, οὐ περὶ φωνάς τινας 

οὐδὲ λεχτῶν σύνταξιν οὐδ᾽ ὀνομάτων συνήϑειαν. 
ὡς εἴ γε καὶ ταῦτα τὸν βίον ἀνατρέπει, τίνες μᾶλλον 

8 χωρὶς καὶ ὃ: καὶ χωρὶς 9 νυν. Ερίουν, Ῥ. 259, 81 
12 Τβθποσιβ: δήμητραν 18 προηρύσια Χ: προτέλεια 20 μὴ] 
ααά, γαμηλίους νοὶ τελείους ἢ 21 Ἰᾶάθιη: προηρεσίους 
Ὡὅ καὶ] ααὖ 46]. φαὺ δἀάοπάσμῃ πάνυ τηοπῃϑὺ ἰάθη 

" 5 
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ὑμῶν πλημμελοῦσι περὶ τὴν διάλεκτον, οἱ τὸ τῶν 
λεχτῶν γένος οὐσίαν τῷ λόγῳ παρέχον ἄρδην ἀναι- 
ρθεῖτε, τὰς φωνάς᾽ καί ἱτὰ τυγχάνοντα᾽ μόνον ἀπο- 
λιπόντες, τὰ δὲ μεταξὺ σημαινόμενα πράγματα, δι᾽ 

ὧν γίγνονται μαϑήσεις διδασκαλίαι προλήψεις νοή- 

σεις δρμαὶ συγκαταϑέσεις, τὸ παράπαν οὐδ᾽ εἶναι Ἐ15Ὁ 
λέγοντες: 

28. Οὐ μὴν ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τοῦ Στίλπωνος τοιοῦ- 
,ὔ 2 1 --ὰ ν δ΄ Η , τῳ 

τόν ἔστιν. “εἰ περὶ ἵππου τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν, 
» αι ενν 5 " τ »͵ . οὔ φησι ταὐτὸν εἶναι τῷ περὶ οὗ κατηγορεῖται τὸ 

κατηγορούμενον ἀλλ᾽ ἕτερον᾽ οὐδ᾽ εἰ περὶ ἀνθρώπου 
᾿ 2 χ ΚἹ 9 τ τς ᾿ 2 - ΄, 

τὸ ἀγαϑὸν εἶναι, ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ τί 

ἣν εἶναι τὸν λόγον, ἕτερον δὲ τῷ ἀγαϑῷ᾽ καὶ πάλιν 

τὸ ἵππον εἶναι τοῦ τρέχοντα εἶναι διαφέρειν" ἕκα- 
τέρου γὰρ ἀπαιτούμενοι τὸν λόγον οὐ τὸν αὐτὸν 

ἀποδίδομεν ὑπὲρ ἀμφοῖν. ὅϑεν ἁμαρτάνειν τοὺς 
ἕτερον ἑτέρου κατηγοροῦντας ἢ ἢ εἰ μὲν γὰρ ταὐτόν 
᾿) 3 , 3 αὖ - ὑπν Ἁ , 

ἐστι τἀνθρώπῳ τἀγαϑὸν καὶ τῷ ἵππῳ τὸ τρέχειν, 

πῶς καὶ σιτίου καὶ φαρμάκου τἀγαϑόν, καὶ νὴ 4έα 

πάλιν λέοντος καὶ κυνὸς τὸ τρέχειν κατηγοροῦμεν; 

εἰ δ᾽ ἕτερον, οὐκ ὀρϑῶς ἄνθρωπον ἀγαϑὺν καὶ ἵπ- 
πον τρέχειν λέγομεν. εἴπερ οὖν ἐν τούτοις ἔξαι- 
μάξει πικρῶς ὃ Στίλπων, τῶν ἐν ὑποχειμένῳ καὶ 

1 οἵ. Ἐρίουν. ρ. 189, 24 ὦ παρέχον ἴὔβρπθιαδ: παρέ- 
χοντὲς 10 τῷ] τὸ ΒΡὺ 11 ἀλλ᾽ ἕτερον' οὐδ᾽ εἰ περὶ 
ἀνθρώπου τὸ ἀγαϑὺὸν εἶναι ΜωανῖρίαΒ 17 ἸΔ0. ῶ8 ΒΗ. 

Ῥοτί. οὐ γὰρ εἶναι ταὐτόν γ6] τἀνθρώπου τἀγαϑὸν καὶ τοῦ 

ἵππου τὸ τρέχειν 18 ἕ: τῷ ἀνθρώπῳ 18. 19 ": τὸ ἀγαϑὸν 

91 εἰ: 2 8 4242 ἐξαιμάξει] ταῦτα (ρτῸ ἐν τούτοις) ἐξετάζει Ἰὴ, 

ἐξετάξεται Ἰθταρουῖι8, ἐξακανϑέξει Μαάνίρίαθ, "οχξ, ἐξέμαξέ 

τι νοὶ ἐξήλεγξέ τι. Τὰ ΒΥ πι θ0118. οοπίθοοτῶμι ἐξήλλαξέ τι 
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καϑ' ὑποκειμένου λεγομένων μηδεμίαν ἀπολιπὼν 

συμπλοκὴν πρὸς τὸ ὑποχείμενον, ἀλλ᾽ ἕκαστον αὖ- 
τῶν, εἰ μὴ κομιδῇ ταὐτὸν ᾧ συμβέβηκε λέγεται, 

μηδ᾽ ὡς συμβεβηκὸς οἰόμενος δεῖν περὶ αὐτοῦ λέγε- 

σϑαι., φωναῖς τισι δυσκολαίνων καὶ πρὸς τὴν συνή- 
ϑειαν ἐνιστάμενος, οὐ τὸν βίον ἀναιρῶν οὐδὲ τὰ 
πράγματα δῆλός ἐστι." 

24. Γενόμενος δ᾽ οὖν ὁ Κωλώτης ἀπὸ τῶν 

παλαιῶν τρέπεται πρὸς τοὺς καϑ' ἑαυτὸν φιλοσό- 
φους, οὐδενὸς τυϑεὶς ὄνομα᾽ καίτοι καλῶς εἶχε καὶ 

τούτους ἐλέγχειν ἐπ᾿ ὀνόματος ἢ μηδὲ τοὺς παλαιούς. 

ὁ δὲ τὸν Σωκράτην χαὶ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν 

Παρμενίδην τοσαυτάκις ϑέμενος ὑπὸ τὸ γραφεῖον 

δῆλός ἐστιν ἀποδειλιάσας πρὸς τοὺς ζῶντας, οὐ 

μετριάσας ὑπ᾽ αἰδοῦς, ἣν τοῖς κρείττοσιν οὐκ ἔνειμξδ. 
βούλεται δὲ προτέρους μέν, ὡς ὑπονοῶ, τοὺς Κυρη- 
ναϊκοὺς ἐλέγχειν, δευτέρους δὲ τοὺς περὶ ᾿ρκεσί- 
λαον ᾿ἀκαδημαϊκούς. οὗτοι γὰρ ἦσαν οἱ περὶ πάν- 
τῶν ἐπέχοντες" ἐκεῖνοι δὲ τὰ πάϑη καὶ τὰς φαντασίας 

ἐν αὑτοῖς τιϑέντες οὐκ ὥοντο τὴν ἀπὸ τούτων 

πίστιν εἶναι διαρκῆ πρὸς τὰς ὑπὲρ τῶν πραγμάτων 
καταβεβαιώσεις᾽" ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν πολιορκίᾳ τῶν ἐκτὸς 
ἀποστάντες, εἰς τὰ πάϑη κατέχλεισαν αὑτούς, τὸ 

“φαίνεται τιϑέμενοι τὸ δ᾽ “ ἐστί᾽ μηκέτι προδαποφαινό- 
μενοι περὶ τῶν ἐχτός. διό φησιν αὐτοὺς ὁ Κωλώτης 

μὴ δύνασθαι ξζῆν μηδὲ χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν. 
εἶτα κωμῳδῶν “οὗτοι᾽ φησίν ᾿ἄνϑρωπον εἶναι καὶ 

24 μηκέτι Β 

1ὅ 

20 

20 
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ἵππον καὶ τοῖχον οὐ λέγουσιν, αὑτοὺς δὲ τοιχοῦσϑαι 

καὶ ἱπποῦσϑαι καὶ ἀνθρωποῦσϑαι" πρῶτον αὐτοῖς, 
ὥσπερ οἵ συχοφάνται, χαχούργως χρώμενος τοῖς 

ὀνόμασιν. ἕπεται μὲν γὰρ ἀμέλει καὶ ταῦτα τοῖς Ε 

ὃ ἀνδράσιν" ἔδει δέ, ὡς ἐκεῖνοι διδάσχουσι., δηλοῦν 

τὸ γιγνόμενον" γλυκαίνεσϑαι. γὰρ λέγουσι καὶ πικραί- 

νεῦϑαι καὶ ψύχεσϑαι καὶ ϑερμαίνεσϑαι καὶ φωτί- 
ξεσϑαι καὶ σκχοτίζεσϑαι, τῶν παϑῶν τούτων ἑκάστου 

τὴν ἐνέργειαν οἰκείαν ἐν αὑτῷ καὶ ἀπερίσπαστον 
10 ἔχοντος" εἰ δὲ γλυκὺ τὸ μέλι καὶ πικρὸς ὃ ϑαλλὸς 

καὶ ψυχρὰ ἡ χάλαξα καὶ ϑερμὸς ὃ ἄκρατος καὶ 
σκοτεινὸς ὃ τῆς νυχτὸς ἀήρ, ὑπὸ πολλῶν ἀντιμαρτυ- 

ρεῖσϑαι, καὶ ϑηρίων καὶ πραγμάτων καὶ ἀνθρώπων, 

τῶν μὲν δυσχεραινόντων τὸ μέλι, τῶν δὲ προσιε- 

ιό μένων τὴν ϑαλλίαν καὶ ἀποκαομένων ὑπὸ τῆς χα- 
λάξης καὶ καταψυχομένων ὑπ᾽ οἴνου καὶ πρὸς ἥλιον 
ἀμβλυωττόντων καὶ νύκτωρ βλεπόντων. ὅϑεν ἐμ- Ἐ 

μένουσα τοῖς πάϑεσιν ἡ δόξα διατηρεῖ τὸ ἀνα- 

μάρτητον, ἐκβαίνουσα ὃὲ καὶ πολυπραγμονοῦσα τῷ 

κρίνειν καὶ ἀποφαίνεσϑαι περὶ τῶν ἐχτὺς αὑτήν τὲ 
πολλάκις ταράσσει καὶ μάχεται πρὸς ἑτέρους ἀπὸ 
τῶν αὐτῶν ἐναντία πάϑη καὶ διαφόρους φαντασίας 

λαμβάνοντας.᾽ 
25. “Ὃ δὲ Κωλώτης ἔοικε ταὐτὸ πάσχειν τοῖς 

νεωστὶ γράμματα μανϑάνουσι τῶν παίδων, οἵ τοὺς 
χαραχτῆρας ἐν τοῖς πυξίοις ἐθιξόμενοι λέγειν, ὅταν 

[Ὁ] -: 

τ σι 

ῷ αὐτοῖς) αὐτῶν Ἰ᾿ 6 τὸ] οτῦ, ΘΟ Θ ΙΒ 1 καὶ 
ψύχεσϑαι καὶ ϑερμαίνεσϑαι Ἡ 11. ἄκρατος] ταα, καὶ 

φωτεινὸς ὁ ἥλιος Μδάν]ρίιΒ 14 τὸ μέλι Χ: 88 6Ε 
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ἔξω γεγραμμένους ἕν ἑτέροις ἴδωσιν. ἀμφιγνοοῦσι 
1191 "ἢ , Ξ " Ἀ τ τι 2 ΠΎΨ., 91 χαὶ ταράττονται᾽ καὶ γὰρ οὗτος, οἣς ἐν τοῖς ᾿Επι- 

χκούρου γράμμασιν ἀσπάξεται καὶ ἀγαπᾷ λόγους, οὐ 
΄ 2 φχ , ’ τα ΚΡ δε δ συνίησιν οὐδὲ γιγνώσκει λεγομένους ὑφ᾽ ἑτέρων. οἵ 

γάρ, εἰδώλου προσπίπτοντος ἡμῖν περιφεροῦς ἑτέρου 5 

δὲ κεχλασμένου. τὴν μὲν αἴσϑησιν ἀληϑῶς τυποῦ- 
σϑαι λέγοντες, προσαποφαίνεσϑαι δ᾽ οὐκ ἐῶντες 

ὅτι στρογγύλος ὃ πύργος ἐστὶν ἡ δὲ κώπη κέκλασται, 

τὰ πάϑη τὰ αὑτῶν καὶ τὰ φαντάσματα βεβαιοῦσι 

τὰ δ᾽ ἐκτὸς οὕτως ἔχειν ὁμολογεῖν οὐκ ἐθέλουσιν" τὸ 

ἀλλ ὡς ἐκείνοις τὸ ἱπποῦσϑαι καὶ τὸ τοιχοῦσϑαι 

λεκτέον οὐχ ἵππον οὐδὲ τοῖχον, οὕτως ἄρα τὸ 
Β στρογγυλοῦσϑαι καὶ τὸ σκαληνοῦσϑαι τὴν ὄψιν, οὐ 

σχαληνὸν οὐδὲ στρογγύλον ἀνάγκη τὴν κώπην καὶ 

τὸν πύργον λέγειν" τὸ γὰρ εἴδωλον, ὑφ᾽ οὗ πέπονθεν τ 
ἡ ὄψις, κεκλασμένον ἐστίν. ἡ κώπη δ᾽ ἀφ᾽ ἧς τὸ 
εἴδωλον οὐκ ἔστι κεκλασμένη. διαφορὰν οὖν τοῦ 

πάϑους πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐχτὺς ἔχοντος. ἢ μένειν 
2 - ΄ » Χ ,΄ κ᾿ » 5 - ΄ 
ἐπὶ τοῦ πάϑους δεῖ τὴν πίστιν ἢ τὸ εἶναι τῷ φαίνε- 

ὄϑαι προσαποφαινομένην ἐλέγχεσϑαι. τὸ δὲ δὴ 20 
βοᾶν αὐτοὺς καὶ ἀγανακτεῖν ὑπὲρ τῆς αἰσϑήσεως, 
ὡς οὐ λέγουσι τὸ ἐχτὸς εἶναι ϑερμὸν ἀλλὰ τὸ ἐν 
αὐτῇ πάϑος γεγονέναι τοιοῦτον ἄρ᾽ οὐ ταὐτόν ἐστι 
τῷ λεγομένῳ περὶ τῆς γεύσεως. ὅτι τὸ ἐκτὸς οὔ 

΄ ΄ 

φασιν εἶναι γλυκὺ πάϑος δέ τι καὶ κίνημα περὶ 30 το 

2 νἱᾶ, Ἑρίοαν, Ρ. 188, 28 14 τὴν κώπην καὶ θᾳΘΌπ6- 
8 22 ὡς Υ 28 1ᾶθη: γέγονε 34. Βρίουν. Ρ. 234. 8 
10. οὔ φασιν ἔ: οὔ φησιν 
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αὐτὴν γεγονέναι τοιοῦτον; ὁ δὲ λέγων ἀνθρωποειδῆ Ο 

φαντασίαν λαμβάνειν, εἰ δ᾽ ἄνϑρωπός ἐστι μὴ αἰσϑά- 

νεῦϑαι, πόϑεν εἴληφε τὰς ἀφορμάς; οὐ παρὰ τῶν 
λεγόντων καμπυλοειδῆ φαντασίαν λαμβάνειν, εἰ δὲ 

καμπύλον ἐστί, μὴ προσαποφαίνεσϑαι τὴν ὄψιν 

μηδ᾽ ὅτι στρογγύλον, ἀλλ᾽ ὅτι φάντασμα περὶ αὐτὴν 
καὶ τύπωμα στρογγυλοειδὲς γέγονε; νὴ 4έα, φήσει 

τις, ἀλλ᾽ ἐγὼ τῷ πύργῳ προσελϑὼν καὶ τῆς κώπης 
ἁψάμενος ἀποφανοῦμαι τὴν μὲν εὐθεῖαν εἶναι τὸν 

τὸ δὲ πολύγωνον ἐχεῖνος δέ, κἂν ἐγγὺς γένηται, τὸ 
δοχεῖν καὶ τὸ φαίνεσϑαι, πλέον δ᾽ οὐδὲν ὁδμολογή- 

σει. ναὶ μὰ Δία σοῦ γε μᾶλλον, ὦ βέλτιστε, τὸ Ὁ 
ἀκόλουϑον ὁρῶν καὶ φυλάττων, τὸ πᾶσαν εἶναι 

φαντασίαν ὁμοίως ἀξιόπιστον ὑπὲρ ἑαυτῆς, ὑπὲρ 

ἄλλου δὲ μηδεμίαν ἀλλ᾽ ἐπίσης ἔχειν. σοὶ δ᾽ οἴχε- 
ται τό πάσας ὑπάρχειν ἀληϑεῖς, ἄπιστον δὲ καὶ 
ψευδῆ μηδεμίαν", εἰ ταύταις μὲν οἴει δεῖν προσαπο- 

φαίνεσϑαι περὶ τῶν ἐχτός, ἐκείναις δὲ “ἢ τοῦ 
πάσχειν πλέον οὐδὲν ἐπίστευες. εἰ μὲν γὰρ ἐπίσης 

90 ἔχουσιν ἐγγύς τε γενόμεναι καὶ μακρὰν οὖσαι πρὸς 

πίστιν, ἢ πάσαις δίκαιόν ἐστιν ἢ μηδὲ ταύταις ἔπε- 

σϑαι τὴν προσαποφαινομένην τὸ εἶναι κρίσιν" εἰ δὲ 
γίγνεται διαφορὰ τοῦ πάϑους ἀποστᾶσι καὶ προσελ- 

ϑοῦσι, ψεῦδός ἐστι τό 'μήτε φαντασίαν μήτ᾽ αἴσϑη- 

95 σιν ἑτέρας ἑτέραν ἐναργεστέραν ὑπάρχειν᾽. καϑάπερ 

σι 

» σι 

1 γεγονέναι οἰϊαα ΒῈ, γεγονέναι) ΤαθΌπΘτιιΒ ΡΘΥ- 
ῬΘΥΘΏ) 6 ἀλλ᾽ ὅτι Μ: ἀλλά τι 18 ἐκεῖνος ΒῈ 1. ἴδο. 

4 Β 1Ε. Εχρ]ο: ταῖς μαπρὰν 20 τε αὶ 10, καὶ] ἢ 

ὕβθποεαβ πιᾶ]ῖθ6 82 ἕτέρας ἢ αυοᾶ γμοϑβὺ ἑτέραν δααϊάογαῦ Μ 
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ἃς λέγουσιν ᾿ἐπιμαρτυρήσεις᾽ καί “ἀντιμαρτυρήσεις᾽ 

οὐδέν εἰσι πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἀλλὰ πρὸς τὴν δόξαν" 

ὥστ᾽ εἰ ταύταις ἑπομένους ἀποφαίνεσϑαι περὶ τῶν 
ἐχτὸς κελεύουσι. τῆς δόξης χρῖμα τὸ εἶναι τῆς δ᾽ 
αἰσϑήσεως πάϑος τὸ φαινόμενον ποιοῦντες, ἀπὸ τοῦ Ὁ 

ἐς 3 - ἉᾺ , ἈἘΒαῚ εἶ »" 

πάντως ἀληϑοῦς τὴν κρίσιν ἐπὶ τὸ διαπῖπτον πολ- 
λάκις μεταφέρουσιν.᾽ 

20. “4Ζλλὰ ταῦτα μὲν ὅσης ἐστὶ μεστὰ ταραχῆς 
καὶ μάχης πρὸς ἑαυτά, τί δεῖ λέγειν ἐν τῷ παρόντι; 
τοῦ δ᾽ ᾿Δρκεσιλάου τὸν ᾿Επίκουρον οὐ μετρέως ἔοικεν τὸ 
ἡ δόξα παραλυπεῖν., ἐν τοῖς τότε χρόνοις μάλιστα 

Β τῶν φιλοσόφων ἀγαπηϑέντος᾽ μηδὲν γὰρ αὐτὸν 

ἴδιον λέγοντα᾽ φησίν “ὑπόληψιν ἐμποιεῖν καὶ δόξαν 
“ , 3 4 φν ν Ἁ , ᾿Ξ ἀνθρώποις ἀγραμμάτοις᾽ ἅτε δὴ πολυγράμματος αὐὖ- 
τὸς ὧν χαὶ μεμουσωμένος. ὃ δ᾽ ᾿“ρκεσίλαος τοσοῦ- τὸ 
τον ἀπέδει τοῦ καινοτομίας τινὰ δόξαν ἀγαπᾶν καὶ 
ς » , - - ΟΡ 2 3 " ᾿ 

ὑποποιεῖσϑαί τι τῶν παλαιῶν, ὥστ᾽ ἐγκαλεῖν τοὺς 
1190 τότε σοφιστάς, ὅτι προστρίβεται Σωκράτει καὶ Πλά- 

των. καὶ Παρμενίδῃ καὶ ᾿Ηρακλείτῳ τὰ περὶ τῆς 
2 - ΄ " - 9 , 2. φχ , 
ἐποχῆς δόγματα καὶ τῆς ἀκαταληψίας, οὐδὲν δεομέ- 20 

3 2 τ 2 ᾿ ᾿ , δ᾽ τ τοὶ 
νοις, ἀλλ᾽ οἷον ἀναγωγὴν καὶ βεβαίωσιν αὐτῶν εἰς 

ἄνδρας ἐνδόξους ποιούμενος. ὑπὲρ μὲν οὖν τούτου 
, , Ν )] -" » 2 “ΞᾺ ΄ 

Κωλώτῃ χάρις καὶ παντὶ τῷ τὸν ᾿Δκαδημαϊκὸν λόγον 

ἄνωϑεν ἥκειν εἰς ᾿ἀρκεσίλαον ἀποφαίνοντι. τὴν δὲ 
΄ :) ᾿ " 47 Ἂ Ν ΄ περὶ πάντων ἐποχὴν οὐδ᾽ οἵ πολλὰ πραγματευσά- 95 

μένον καὶ κατατείναντες εἰς τοῦτο συγγράμματα καὶ 

1 οἵ. Ἑρίουγ. Ῥ. 181,10 8α. 8 εἰ ταύταις Ἀ: ἐπ᾽ αὐταῖς 
10 οὗ Ἑρίοαγ. Ῥ. 1170, 1ὅ 17 τι] γ8] τὰ ἢ 
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λόγους ἐκίνησαν" ἀλλ’ ἐκ τῆς Στοᾶς αὐτῆς τελευ- 

τῶντες ὥσπερ Γοργόνα τὴν ἀπραξίαν ἐπάγοντες 

ἀπηγόρευσαν, ὡς πάντα πειρῶσι καὶ στρέφουσιν αὐὖ- 

τοῖς οὐχ ὑπήκουσεν ἡ δομὴ γενέσϑαι συγκατάϑεσις 

5 οὐδὲ τῆς ῥοπῆς ἀρχὴν ἐδέξατο τὴν αἴσϑησιν. ἀλλ᾽ ἐξ 

ἑαυτῆς ἀγωγὸς ἐπὶ τὰς πράξεις ἐφάνη. μὴ δεομένη 
τοῦ προστίϑεσθϑαι. νόμιμοι γὰρ οἵ πρὸς ἐκείνους 

ἀγῶνές εἰσι. καί 

“ὁπποῖόν κ᾽ εἴπῃσϑα ἔπος, τοῖόν κ᾽ ἐπακούσαις.᾽ 

10 Κωλώτῃ δ᾽ οἶμαι τὰ περὶ ὁρμῆς καὶ συγκαταϑέσεως 

ὄνῳ λύρας ἀκρόασιν εἶναι. λέγεται δὲ τοῖς συνε- 
πομένοις καὶ ἀκούουσιν, ὅτι, τριῶν περὶ τὴν ψυχὴν 
κινημάτων ὄντων. φανταστικοῦ καὶ δρμητικοῦ καὶ 

- » Α ᾿" 3 φλ 

συγκαταϑετικοῦ, τὸ μὲν φανταστικὸν οὐδὲ βουλο- 

ι μένοις ἀνελεῖν ἔστιν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη προεντυγχάνοντας 

Β 

τοῖς πράγμασι τυποῦσϑαι καὶ πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν" Ο 
τὸ δ᾽ ὁρμητικὸν ἐγειρόμενον ὑπὸ τοῦ φανταστικοῦ 

πρὸς τὰ οἰκεῖα πρακτικῶς κινεῖ τὸν ἄνϑρωπον, οἷον 
ῥοπῆς ἐν τῷ ἡγεμονικῷ καὶ νεύσεως γινομένης" 

99 οὐδὲ τοῦτ᾽ οὖν ἀναιροῦσιν οἵ περὶ πάντων ἐπέχον- 
τες, ἀλλὰ χρῶνται τῇ δρομῇ φυσικῶς ἀγούσῃ πρὸς 

τὸ φαινόμενον οἰκεῖον. τί οὖν φεύγουσι μόνον: 

ὦ μόνῳ ψεῦδος ἐμφύεται καὶ ἀπάτη. τὸ δοξάξειν 

καὶ προπίπτειν τὴν συγκατάϑεσιν, εἶξιν οὖσαν ὑπ᾽ 

ἀσϑενείας τῷ φαινομένῳ, χρήσιμον δ᾽ οὐδὲν ἔχου- 
το ϑι 

τὴν ἀταραξίαν ΝὟ 1 νόμιμοι γὰρ] νἱδίαπι Ἰαύθυθ 

τιοποὺ ὟὟ 9 οπμι. Υ᾽ 280 11 ὄνῳ λύρας) οἵ. ΤωΘαΐβο!. 

90. 195 18 κινεῖν ΒῈ 24 Βα] 818; προσπίπτειν 
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αν. ἡ γὰρ πρᾶξις δυεῖν δεῖται, φαντασίας τοῦ 

οἰχείου καὶ πρὸς τὸ φανὲν οἰκεῖον ὁρμῆς, ὧν οὐδέ- 
τερον τῇ ἐποχῇ μάχεται᾽ δόξης γὰρ οὐχ ὁρμῆς 
οὐδὲ φαντασίας ὃ λόγος ἀφίστησιν. ὅταν οὖν φανῇ 
τὸ ἡδὺ οἰκεῖον, οὐδὲν δεῖ πρὸς τὴν ἐπ᾽ αὐτὸ κίνησιν 
καὶ φορὰν δόξης, ἀλλ᾽ ἦλθεν εὐθὺς ἡ δρμή, κίνησις 
οὖσα χαὶ φορὰ τῆς ψυχῆς. 

21. “Καὶ μὴν αὐτῶν γε τούτων ὡς “αἴσϑησιν 
ἔχειν δεῖ καὶ σάρκινον εἶναι, καὶ φανεῖται ἡδονὴ 
ἀγαϑόν. οὐκοῦν καὶ τῷ ἐπέχοντι ἀγαϑὸν φανεῖται" 
καὶ γὰρ αἰσϑήσεως μετέχει καὶ σάρκινός ἐστι" καὶ 
λαβὼν ἀγαϑοῦ φαντασίαν ὀρέγεται καὶ δρμᾷ, πάντα 
πράττων ὕπως οὐ διαφεύξεται αὐτόν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνυ- 
στὸν ἀεὶ συνέσται τῷ οἰχείῳ, φυσικαῖς, οὐ γεωμε- 

; τρικαῖς ἑλκόμενος ἀνάγκαις᾽ ᾿ἄνευ διδασκάλου γὰρ 

αὐτὰ προχαλεῖται᾽ τὰ χαλὰ ταῦτα χαὶ “λεῖα καὶ 
προσηνῆ κινήματα τῆς σαρκός", ὡς αὐτοί φασιν οὗ- 
τοι, καὶ τὸν πάνυ μὴ φάσχοντα μηδ᾽ ὁμολογοῦντα 
κάμπτεσϑαι καὶ μαλάσσεσϑαι τούτοις. “ἀλλὰ πῶς 
οὐκ εἰς ὕρος ἄπεισι τρέχων ὃ ἐπέχων ἀλλ᾽ εἰς βαλα- 

νεῖον, οὐδὲ πρὸς τὸν τοῖχον ἀλλὰ πρὸς τὰς ϑύρας 
ἀναστὰς βαδίζει. βουλόμενος εἰς ἀγορὰν προελϑεῖν;" 

τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, ἀκριβῆ τὰ αἰσϑητήρια λέγων εἶναι 

χαὶ τὰς φαντασίας ἀληϑεῖς; ὅτι φαίνεται δήπουϑεν 

αὐτῷ βαλανεῖον οὐ τὸ ὄρος ἀλλὰ τὸ βαλανεῖον, καὶ 

8 αὐτῶν γε τούτων] αὐτό γε τοῦτο [560 18 18 αὖ- 
τόν] 46]. ΒΘμΒΘΊ ΘΟ 8 15 οἵ, ἘΡΙουγ. Ρ. 219, 21 10 καλὰ] 
»μαλακὰ σου. Υ ποὴ τϑοΐθ. καλὰ ΡΙυΐ. ἰοῦ αὐ ΕΡΙουγΟ 
τερπνὰ 5) Τ}56πογὰ8. ἁπαλὰ Ἠδβτηιβ 

1 

σι 

9 

οι 
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ϑύρα οὐχ ὃ τοῖχος ἀλλ᾽ ἡ ϑύρα' καὶ τῶν ἄλλων 
ὁμοίως ἕκαστον. ὃ γὰρ τῆς ἐποχῆς λόγος οὐ παρα- 

τρέπει τὴν αἴσϑησιν, οὐδὲ τοῖς ἀλόγοις πάϑεσιν 

αὐτῆς χαὶ κινήμασιν ἀλλοίωσιν ἐμποιεῖ διαταράτ- 

ὅτουσαν τὸ φανταστικόν. ἀλλὰ τὰς δόξας μόνον 

ἀναιρεῖ χρῆται δὲ τοῖς ἄλλοις ὡς πέφυκεν. ἀλλ᾽ 
ἀδύνατον τὸ μὴ συγκατατίϑεσϑαι τοῖς ἐναργέσι τὸ 1198 

γὰρ ἀρνεῖσϑαι τὰ πεπιστευμένα τοῦ μήτ᾽ ἀρνεῖσϑαι 

μήτε τιϑέναι παραλογώτερον. τίς οὖν κινεῖ τὰ 

10 πεπιστευμένα καὶ μάχεται τοῖς ἐναργέσιν; οἵ μαν- 

τικὴν ἀναιροῦντες χαὶ πρόνοιαν ὑπάρχειν ϑεῶν μὴ 
φάσκοντες μηδὲ τὸν ἥλιον ἔμψυχον εἶναι μηδὲ τὴν 
σελήνην, οἷς πάντες ἄνθρωποι ϑύουσι καὶ προσεύ- 
χονται καὶ σέβονται" τὸ δὲ φύσει περιέχεσϑαι τὰ 

:ὸ τεκόντα τῶν γειναμένων οὐχὶ πᾶσι φαινόμενον 

ἀναιρεῖτε; τὸ δὲ πόνου καὶ ἡδονῆς μηδὲν εἶναι 
μέσον οὐκ ἀποφαίνεσϑε παρὰ τὴν πάντων αἴσϑησιν, 

ἥδεσθαι τὸ μὴ ἀλγεῖν καὶ πάσχειν τὸ μὴ ἢ λέ- 

γοντες: 

ς᾽ 28. 4λλ᾽ ἵνα τἄλλα ἐάσω, τί μᾶλλον ἐναργὲς 
οὕτως ἐστὶ καὶ πεπιστευμένον, ὡς τὸ παρορᾶν καὶ Β 
παρακούειν ἐν πάϑεσιν ἐχστατικοῖς καὶ μελαγχολι- 

κοῖς ὄντα, ὅταν ἡ διάνοια τοιαῦτα πάσχῃ καὶ ταράτ- 

τηται 

4 αὐτῆς Χ: αὐτοῖς 9 τίς] τί ΒΕ 14 ν. ριον, 

Ῥ: 820; 18. 18 110. 4Β 6 ὀχρΙοηὺ τὸ μὴ ἥδεσϑαι Χ, 

καὶ πάλιν (γτο πάσχειν) τὸ μὴ ἥδεσθαι ἀλγεῖν λέγ. ΜΥ. καὶ 

πονεῖν (ρτο πάσχειν) τὸ μὴ ἥδεσθαι {{5ϑηθγπ8. οι, καὶ 

πάσχειν τὸ [μὴ χαίρειν] 21 ὡς τὸ] ὥστε ΒῚ 

ῬΙαίατοιὶ Μοχαα. Υ0]. ΥἹ. 80 
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“αἱ δέ με δαδοφόροι μελανείμονες ὄμμα πυροῦσι"᾽ 

καί 

ἘΠῚ μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν 
ἔχουσα :᾿ 

ταῦτα μέντοι καὶ πολλὰ τούτων ἕτερα τραγικώτερα ὁ 

τοῖς ᾿Εμπεδοκλέους ἐοικότα ἱτεράσμασιν᾽, ὧν κατα- 

γελῶσιν, “εἱλίποδ᾽ ἀκριτόχειρα᾽ καί ᾿βουγενῆ ἀνδρό- 
πρῳρα΄, καὶ τίνα γὰρ οὐκ ὄψιν ἢ φύσιν ἔχφυλον 
εἰς ταὐτὸ συνενεγκόντες ἐκ τῶν ἐνυπνίων καὶ τῶν 

Ο παρακοπῶν “οὐδὲν εἶναί φασι παρόραμα τούτων ιῸ 
οὐδὲ ψεῦδος οὐδ᾽ ἀσύστατον. ἀλλὰ φαντασίας ἀλη- 

ϑεῖς ἁπάσας καὶ σώματα καὶ μορφὰς ἐκ τοῦ περιξέ- 
χοντος ἀφικνουμένας. εἶτ᾽ ἐστὶ τί τῶν ὄντων ἀδύ- 
νατον ἀπιστεῖν. εἰ ταῦτα πιστεύεσϑαι δυνατόν ἔστιν; 

ἃ γὰρ οὐδεὶς σχευοποιὸς ἢ πλάστης ϑαυμάτων ἢ 

γραφεὺς δεινὸς ἐτόλμησε μῖξαι πρὸς ἀπάτην εἰχά- 

ματα καὶ παίγνια, ταῦϑ' ὑπάρχειν ἀπὸ σπουδῆς 
τιϑέμενοι. μᾶλλον δ᾽ ὅλως, εἰ ταῦτα μὴ ὑπάρχοι; 
πίστιν οἴχεσϑαι καὶ βεβαιότητα καὶ κρίσιν ἀληϑείας 

φάσκοντες αὐτοὶ καταβάλλουσιν εἰς ἀσάφειαν πάντα 90 

πράγματα᾽ καὶ ταῖς κρίσεσι φόβους καὶ ταῖς πρά- 

Ὁ ἕεσιν ὑποψίας ἐπάγουσιν, εἰ τὰ πραττόμενα καὶ 

νομιξόμενα καὶ συνήϑη καὶ ἀνὰ χεῖρας ἡμῖν ἐπὶ 
τῆς αὐτῆς φαντασίας καὶ πίστεως ὀχεῖται τοῖς μανι- 

"αὶ ὅ 

1 γ᾿ ΘΔ] οὶ Ετάστα. Ρ. 787 θα, Βομ πο ἀοΥ 8 120. 
952). 82 ἘΠ. ΤοοὰΒ Θδὺ ὃ Χ αγ, Ιρῃ. Τάυγ. 289 ἀπᾶρ ἴΐὰ 
ΒΡ ]ΘΥΘΡΪτη [ἡ δὲ (ογη155818 ἐκ χιτώνων) πῦρ πνέουσα καὶ 
φόνον Πτεροῖς ἐρέσσει], μητέρ᾽ οοἰΐ. 1 οοτΥ. Ἐπ ΟΥ 8: 
εἰλίποδα κριτόχειρα ΒΕ 14 ἀπιστεῖν] ἐπισχεῖν ΒῚ 
20 ἀσάφειαν ϑ 16 γὰ8Β: ἀφασίαν 
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κοῖς καὶ ἀτόποις καὶ παρανόμοις ἐχείνοις φάσμασιν. 
ἡ γὰρ ἰσότης, ἣν ὑποτίϑενται πᾶσι. τῶν νενομι- 

σμένων ἀφίστησι μᾶλλον ἢ προστίϑησι τοῖς παρα- 

λόγοις τὴν πίστιν. ὅϑεν ἴσμεν οὐκ ὀλίγους τῶν 

φιλοσόφων ἥδιον ἂν ϑεμένους τὸ μηδεμίαν ἢ τὸ 
πάσας ἀληϑεῖς εἶναι τὰς φαντασίας, καὶ μᾶλλον ἂν 

οἷς οὐ παρατυγχάνουσι διαπιστήσαντας ἀνθρώποις 

καὶ πράγμασι καὶ λόγοις ἁπλῶς ἅπασιν ἢ μίαν 
ἐχείνων ἀληϑῆ καὶ ὑπάρχουσαν εἶναι φαντασίαν 
πεισϑέντας. ἃς λυττῶντες ἢ κορυβαντιῶντες ἢ κοι- 

μώμενοι λαμβάνουσιν. ἃ τοίνυν ἔστι μὲν ἀναιρεῖν, 
ἔστι δ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν ἐπέχειν περὶ αὐτῶν. εἰ μηδὲν 
ἄλλο, τήν γε διαφωνίαν ταύτην λαβόντας αἰτίαν 

ἀποχρῶσαν ὑπονοίας πρὸς τὰ πράγματα χαὶ οὐδ᾽ 

οὕτως ὑγιὲς οὐδέν, ἀσάφειαν δὲ καὶ ταραχὴν ἔχοντα 

πᾶσαν. ταῖς μέν γε περὶ κόσμων ἀπειρίαις καὶ ἀτό- 

μῶν φύσεως καὶ ἀμερῶν καὶ παρεγκλίσεων διαφο- 

ραῖς, εἰ καὶ πάνυ πολλοὺς διαταράττουσιν. ἔνεστιν 

ὅμως παραμυϑία, τὸ μηδὲν ἐγγὺς εἶναι, μᾶλλον δ᾽ 

ὅλως ἐπέχεινα τῆς αἰσϑήσεως ἀπῳκίσϑαι τῶν ξητου- 

μένων ἕκαστον᾽ ἡ δ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς αὕτη καὶ ἀκοαῖς 

2 οἵ, Ἑρίουγ. ᾿. 188, 22 ὅ ἢ τὸ] ἤ τοι ΒΕ 7 οὐ] 
Βροϊπαππὺ οαϊΐογοβ. Εογύ,. που 10. πγλα] τ παρατυγχάνου-- 
σιν ἀπιστήσαντας 10 ἃς] οπι. ΒῈ 11 ἔστι μὲν] μή ἐστιν ΝΥ 
12 δ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν] γ᾽ ὕμως Υ. Τιοοὰμπι Μδαν!ριυβ οπιθηαῦ 
1: ἃ τοίνυν εἰ ἔστι μέν, πίστιν ἀναιρεῖ, ἔστι δέ, ὡς οὐκ 
ἔστιν, ἐπέχειν περὶ αὐτῶν δεῖ οοἰϊ. Μα]η ἃ τοίνυν ἔστι 
μὲν [ἀναιρεῖν, ἔστι δὲ μὴ] ἀναιρεῖν, ἔστι δ᾽ ὡς οὐκ 

ἔστιν, ἐπέχειν περὶ αὐτῶν δεῖ, εἰ μηδὲν οοὐδ, 14 καὶ 
οὐδ᾽ οὕτως] καὶ ὄντως 7 καὶ δέους ὡς Μαάνίρίαβ, Μα]ΐπ 
οὐδ᾽ οὕτως 18 ὟΥ: ἔχοντας 10 ΒΗ: ἀπειρίας 

808 
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Ἐ' καὶ χερσὶν ἀπιστία καὶ ἄγνοια καὶ ταραχὴ περὶ τὰ 

αἰσϑητὰ καὶ τὰς φαντασίας, εἴτ᾽ ἀληϑεῖς εἰσυν εἴτε 

ψευδεῖρ, τίνα δόξαν οὐ σαλεύει; ποίαν δ᾽ οὐκ ἄνω 

καὶ κάτω ποιεῖ συγκατάϑεσιν καὶ κρίσιν; εἰ γὰρ οὐ 

χραιπαλῶντες οὐδὲ φαρμακῶντες ἄνϑρωποι καὶ παρα- 5 

κόπτοντες, ἀλλὰ νήφοντες καὶ ὑγιαίνοντες καὶ γρά- 

φοντὲς περὶ ἀληϑείας καὶ κανόνων καὶ κριτηρίων, 
1134 ἐν τοῖς ἐναργεστάτοις πάϑεσι καὶ κινήμασι τῆς αἰ- 

σϑήσεως ἢ τὸ ἀνύπαρκτον ἀληϑὲς ἢ ψεῦδος καὶ 

ἀνύπαρχτον ἡγοῦνται τἀληϑές, οὐκ εἰ περὶ πάντων τὸ 
ἡσυχάζουσιν. ἀλλ᾽ εἴ τισιν ὅλως ἀνθρώποις συγκα- 
τατίϑενται, ϑαυμάξειν ἄξιον" οὐδ᾽ ἄπιστον, εἰ μηδε- 

μίαν κρίσιν ἔχουσι περὶ τῶν φαινομένων, ἀλλ᾽ εἰ 
τὰς ἐναντίας ἔχουσι. τοῦ γὰρ ἐναντία λέγειν ἀλλή- 

λοις καὶ ἀντικείμενα τὸ μὴ τιϑέναι μηδέτερον, ἀλλ᾽ τ5 
ἐπέχειν περὶ τῶν ἀντικειμένων, ἧττον ἄν τις ϑαυ- 
μάσειεν᾽ ὃ γὰρ μήτε τιϑεὶς μήτ᾽ ἀρνούμενος ἀλλ᾽ 
ἡσυχάζων καὶ τῷ τιϑέντι τὴν δόξαν ἧττον μάχεται 
τοῦ ἀρνουμένου καὶ τῷ ἀρνουμένῳ τοῦ τιϑέντος. 

εἰ δὲ περὶ τούτων δυνατόν ἐστιν ἐπέχειν. οὐδὲ 90 
Β περὶ τῶν ἄλλων ἀδύνατον, κατά γ᾽ ὑμᾶς, αἴσϑησιν 

αἰσϑήσεως καὶ φαντασίαν φαντασίας οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
διαφέρειν ἡγουμένους." 

290. Οὐ μῦϑος οὖν οὐδὲ ϑήρα μειρακίων λαμυ- 
ρῶν καὶ προπετῶν ὃ περὶ τῆς ἐποχῆς λόγος ἐστίν, το ὃ 

10 ἕ: τὸ ἀληϑὲς 11 ἀνϑρώποις) 46]. . ἄνϑρωποι 
ΕΤΩΘΥ ΙΒ 18 ἀλλ᾽ εἰ μὴ Ὗ 16 μὴ τιϑέναι ὃ (μηδέτε- 
ρον τιϑέναι Δ) 17 μήτε ἕ: μὴ 20 ν. Ἐρίουγν. Ρ. 188, 18 
24 Ἔ; λαμύρων 
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ὡς οἴεται Κωλώτης, ἀλλ᾽ ἕξις ἀνδρῶν καὶ διάϑεσις 

φυλάττουσα τὸ ἀδιάπτωτον καὶ μὴ προϊεμένη ταῖς 

διαβεβλημέναις οὕτω καὶ δυστατούσαις αἰσϑήσεσι 

τὴν κρίσιν μηδὲ συνεξαπατωμένη τούτοις, οἵ “τὰ 

υ φαινόμενα τῶν ἀδήλων πίστιν ἔχευν᾽ φάσκουσιν. 

ἀπιστίαν τοσαύτην καὶ ἀσάφειαν ἐν τοῖς φαινο- 

μένοις ὁρῶντες. ἀλλὰ μῦϑος μέν ἐστιν ἡ ἀπειρία 

καὶ τὰ εἴδωλα, προπέτειαν δὲ καὶ λαμυρίαν ἐμποιεῖ 
'ψέοις ὁ περὶ Πυϑοκλέους οὔπω γεγονότος ὀκτωκαί- Ο 

τὸ δέκα ἔτη γράφων “οὐκ εἶναι φύσιν ἐν ὅλῃ τῇ λ- 
λάδι ἀμείνω καὶ τερατικῶς αὐτὸν εὖ ἀπαγγέλλειν, 

καὶ πάσχειν αὐτὸς τὸ τῶν γυναικῶν εὐχόμενος ἀνε- 

μέσητα πάντα εἶναι καὶ ἀνεπίφϑονα τῆς ὑπερβολῆς 

τοῦ νεανίσκου. σοφισταὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ ἀλαζόνες οἵ 
ι πρὸς ἄνδρας ἐλλογέμους οὕτως ἀσελγῶς καὶ ὑπερη- 

φάνως γράφοντες. καίτοι Πλάτων καὶ ᾿“ριστοτέλης 

καὶ Θεόφραστος καὶ “]ημόκριτος ἀντειρήκασι τοῖς 
πρὸ αὐτῶν βιβλίον δὲ τοιαύτην ἐπιγραφὴν ἔχον 

ὁμοῦ πρὸς ἅπαντας οὐδεὶς ἄλλος ἐξενεγκεῖν ἐτόλ- 

50 μηδσεν.ἢ 
80. “Ὅϑεν, ὥσπερ οἱ περὶ τὸ ϑεῖον πλημμελή- 

σαντες, ἐξαγορεύων τὰ ἑαυτοῦ κακὼ τελευτῶντος ἤδη 
τοῦ βιβλίου φησὶν ὅτι ἱτὸν βέον οἵ νόμους διατάξαντες 

-- « 

 Ὑ: προσιεμένη 4 τὰ μὴ φαινόμενα ΝΥ ,»τλϊτῸ 
ουτογθίς ᾿παϊοο ΠΠ5Θηθο ὕ ν. Ερίουν, Ρ. 190,18 9 οἵ, φδᾶ, 
Ρ. 160,2 11 ἀπαγγέλλων καὶ πάσχων αὐτὸ τὸ (αὖ τὸ 
ΤΠΡομΘυ 8) τῶν γυναικῶν Ἐ Ξ οὖ [ΠΒ0ΠΘ 78 12 αὐτὸς τὸ 
Μαάνισίιβ: αὐτὸ Β. αὐτὸ τὸ ἢ. αὖ τὸ Μ 18 τῇ ὑπερ- 
βολῇ τ. Μα]ί τὰ τῆς ὑπερβολῆς ουτὰ Επαρθυῖο, ἀπδιηαθδιη 
σοπθύϊγιβ ἃ πάντα Ῥθπᾶθγθ Ῥοββιὺ 
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καὶ νόμιμα καὶ τὸ βασιλεύεσϑαι τὰς πόλεις καὶ 
ἄρχεσϑαι καταστήσαντες εἰς πολλὴν ἀσφάλειαν καὶ 

ἡσυχίαν ἔϑεντο καὶ ϑορύβων ἀπήλλαξαν" εἰ δέ τις 
ταῦτα ἀναιρήσει, ϑηρίων βίον βιωσόμεϑα καὶ ὃ 

προστυχὼν τὸν ἐντυχόντα μονονοὺ κατέδεται. τοῦτο 

γὰρ ὃ Κωλώτης αὐταῖς λέξεσιν ἐκπεφώνηκεν, οὐ 

διχαίως οὐδ᾽ ἀληϑῶς. ἂν γὰρ ἀνελών τις τοὺς 

νόμους τὰ Παρμενίδου καὶ Σωκράτους καὶ ρα- 
χλείτου καὶ Πλάτωνος ἀπολίπῃ δόγματα, πολλοῦ 

δεήσομεν ἀλλήλους κατεσϑίειν καὶ ϑηρίων βίον ξῆν" 

φοβησόμεϑα γὰρ τὰ αἰσχρὰ καὶ τιμήσομεν ἐπὶ τῷ 
καλῷ δικαιοσύνην, ϑεοὺς ἄρχοντας ἀγαθοὺς καὶ 

δαίμονας ἔχειν τοῦ βίου φύλακας ἡγούμενον καί 

ἱτὸν ὑπὲρ γῆς καὶ ὑπὸ γῆν χρυσὸν ἀρετῆς ἀντά- 
ξιον᾽ μὴ τιϑέμενοι καὶ ποιοῦντες ἑκουσίως διὰ τὸν 

λόγον, ἧ φησι ΞΞενοχράτης, ἃ νῦν ἄκοντες διὰ τὸν 

νόμον. πότ᾽ οὖν ἔσται ϑηριώδης καὶ ἄγριος καὶ 
ἄμικτος ἡμῶν ὃ βίος; ὅταν ἀναιρεϑῶσι μὲν οἱ νό- 

μοι, μένωσι δ᾽ οἵ πρὸς ἡδονὴν παρακαλοῦντες λόγοι; 

πρόνοια ὃὲ ϑεῶν μὴ νομίξηται, σοφοὺς δ᾽ ἡγῶνται 
τούς τῷ καλῷ προσπτύοντας, ἂν ἡδονὴ μὴ προσῇ" 

χλευάξζωσι δὲ ταῦτα καὶ γελῶσιν 

“ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνϑ'᾽ ὁρᾷ 

καί 

πέλας γὰρ ἑστὼς ὁ ϑεὸς ἐγγύϑεν βλέπει. 

Θ. τηλὶτη ἐπιπεφώτηπε 14 τιϑ]ῖτη ὑπὸ γῆς οἵ. Ρ]αῦ. 
Τιοσσ. Ρ. 1288 11 ν. Ἐρίουτ. ν. 248, 6 18 Χ: αἱρεϑῶσι 
20 Εριουν. Ρ. 81, 21 28 οἵ, Ναμοῖς. Ρ. 920 2ῦ πέλας] 
πόῤῥω ὅτου. Εἰ]. 1, 3, 42. ἑκὰς  ΔΙΟΚΟΠπατΙαΒ οὗ ΝὍυοκ. Ρ. 980 
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καί “δ᾽ μὲν ϑεός, ὥσπερ δὴ καὶ ὃ παλαιὸς λόγος, 
ἀρχήν τε καὶ μέσα καὶ τελευτὴν ἔχων τοῦ παντὸς 

εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος" τῷ 

δ᾽ ἕπεται Ζίκη, τῶν ἀπολειπομένων τιμωρὸς τοῦ 
5 ϑείου νόμου. οὗ γὰρ τούτων καταφρονοῦντες ὡς 119 

ὠύϑων καὶ περὶ γαστέρα τἀγαϑὸν ἡγούμενοι καὶ 

τοὺς ἄλλους πόρους δι’ ὧν ἡδονὴ παραγίγνεται, 

νόμου δέονται καὶ φόβου καὶ πληγῆς καὶ βασιλέως 
τινὸς καὶ ἄρχοντος ἕν χειρὶ τὴν δίκην ἔχοντος, ἵνα 

τὸ μὴ τοὺς πλησίον κατεσϑίωσιν ὑπὸ λαιμαργίας ἀϑεό- 

τητι ϑρασυνομένης. καὶ γὰρ ὃ τῶν ϑηρίων βίος 

τοιοῦτός ἐστιν, ὅτι τῆς ἡδονῆς οὐδὲν ἐπίσταται κάλ- 

λιον οὐδὲ δίκην ϑεῶν οἶδεν οὐδὲ σέβεται τῆς ἀρε- 
τῆς τὸ κάλλος, ἀλλ᾽ εἴ τι ϑαρραλέον αὐτοῖς ἢ πα- 

ινοῦργον ἢ δραστήριον ἐκ φύσεως ἔνεστι, τούτῳ 
πρὸς ἡδονὴν σαρκὸς καὶ ἀποπλήρωσιν ὀρέξεως χρῆ- 

ται καϑάπερ οἴεται δεῖν ὃ σοφὸς Μῆητρόδωρος, Β 
λέγων τὰ καλὰ πάντα καὶ σοφὰ καὶ περιττὰ τῆς 

ψυχῆς ἐξευρήματα τῆς κατὰ σάρχα ἡδονῆς ἕνεκα 

.ο0 χαὶ τῆς ἐλπίδος τῆς ὑπὲρ ταύτης συνεστάναι καὶ 

πᾶν εἶναι κενὸν ἔργον, ὃ μὴ εἰς τοῦτο κατατείνει. 

τούτοις τοῖς διαλογισμοῖς καὶ φιλοσοφήμασιν ἀρϑέν- 

τῶν τῶν νόμων, ὄνυχες λύκων ἐνδέουσι καὶ ὀδόντες 

λεόντων καὶ γαστέρες βοῶν καὶ τράχηλοι καμήλων᾽ 

.5 χαὶ ταῦτα τὰ πάϑη καὶ τὰ δόγματα λόγων καὶ 

γραμμάτων ἀπορίᾳ τὰ ϑηρία βρυχήμασι καὶ χρε- 

1 οὗ Ια. ἅ6 Τιορσ. 1166, υὉἱ δὴ οδβῦ δηΐθ ϑεός 

θ. ν. Ερίουσ. ρ. 2378, 18 28 τῶν Ἐ οὗ, ΟΧ. 0. Ρ. 1124 6 

οὔ γ. Ερίοῦγ. Ρ. 841, θ 
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μετισμοῖς καὶ ὁ ὁ καὶ πᾶσα φωνὴ γαστρός ἐστιν αὐ- 

τοῖς καὶ σαρκὸς ἡδονὴν ἀσπαζομένη καὶ σαίνουσα 

Ο παροῦσαν ἢ μέλλουσαν, εἰ μή τι φύσει φιλόφωνόν 

ἐστι καὶ κωτίλον.ἢ 

51. Οὐδεὶς οὖν ἔπαινος ἄξιος ἂν γένοιτο τῶν 5 
ΣΝ - Ν ᾿ Ν Τὰ ῇ ; 

ἐπὶ ταῦτα τὰ πάϑη τὰ ϑηριώδη νόμους ϑεμένων 
Ἁ , Ἁ 3 Ν Ν δ , 9 Ἁ 

καὶ πολιτείας καὶ ἀρχὰς καὶ νόμων διάταξιν. ἀλλὰ 

τίνες εἰσὶν οὗ ταῦτα συγχέοντες καὶ καταλύοντες 

καὶ ἄρδην ἀναιροῦντες; οὐχ οἵ πολιτείας ἀφιστάντες 

αὑτοὺς καὶ τοὺς πλησιάζοντας; οὐχ οἵ ἱτὸν τῆς ἀτα- τὸ 
΄ , 9. ΑΝ Ω ΔΑ , 

ραξίας στέφανον ἀσύμβλητον εἶναι ταῖς μεγάλαις 
ς , 9 , 3 στ νον ’ ς 

ἡγεμονίαιο᾽ λέγοντες: οὐχ οἱ “τὸ βασιλεύειν ἁμαρ- 

τίαν καὶ διάπτωσιν᾽ ἀποφαίνοντες καὶ γράφοντες 
αὐταῖς λέξεσιν. ὅτι “λέγειν δεῖ, πῶς τις ἄριστα τὸ 

τῆς φύσεως τέλος συντηρήσει καὶ πῶς τις ἕχὼν 15 

εἶναι μὴ πρόσεισιν ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ τὰς τῶν πληϑῶν 
ἀρχάς" καὶ ἔτι ταῦτα πρὸς ἐχείνοις “οὐδὲν οὖν ἔτι 

» . [χς ΄ 3 ςὉ 3: , “4 
Ὁ δεῖ τοὺς Ἕλληνας σῴξειν οὐδ᾽ ἐπὶ σοφίᾳ στεφάνου 

παρ᾽ αὐτῶν τυγχάνειν, ἀλλ᾽ ἐσϑίειν καὶ πίνειν, ὦ 

Τιμόκρατες, ἀβλαβῶς τῇ σαρκὶ καὶ κεχαρισμένως :᾽ 20 
ἀλλὰ μὴν ἧς γε καὶ Κωλώτης ἐπαινεῖ διατάξεως 
τῶν νόμων πρῶτόν ἐστιν ἡ περὶ ϑεῶν δόξα καὶ 
μέγιστον. ἧ καὶ “υκοῦργος “ακεδαιμονίους καὶ 
Νομᾶς Ῥωμαίους καὶ ἴων ὃ παλαιὸς ᾿4ϑηναίους 

1. 160. 8--9 Β 14. ϑαρρ]οιπθηΐα μυκήμασι διδάσκει 
(Μ) γϑὶ μυκήμασι δηλοῖ (ΕΠ) ἱποθγύα Βαπὸ 2. ἀσπαξομένης Β Εἰ 
8 ἢ] δα. προσδοκῶσα ἢ; πο ορ8ϑ 8. νυ. Ερίοαν, Ρ. 828, 28 
9. 82. Ρ. 90, 1 14 λέγειν] σκοπεῖν ϑυβρΙουῦιπν ἢ [1Ὁ. τις 
Β οὗ Ἑρίουγν. 828, 13 ἐξαρχῆς ΒΕ 



10 

25 

ΑΡΥΒΕΒΌΒΚ ΘΟΙΟΤΕΝ. 418 

καὶ Ζ᾽ευκαλίων “Ἕλληνας ὁμοῦ τι πάντας καϑωσίω- 

σαν, εὐχαῖς καὶ ὅρκοις καὶ μαντεύμασι καὶ φήμαις 

ἐμπαϑεῖς πρὸς τὰ ϑεῖα δι’ ἐλπίδων ἅμα καὶ φόβων 

καταστήσαντες. εὕροις δ᾽ ἂν ἐπιὼν πόλεις ἀτειχί- 

στους. ἀγραμμάτους. ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρη- 

μάτους, νομίσματος μὴ δεομένας, ἀπείρους ϑεάτρων Εὶ 

καὶ γυμνασίων" ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀϑέου, μὴ 
χρωμένης εὐχαῖς μηδ᾽ ὅὕρχοις μηδὲ μαντείαις μηδὲ 
ϑυσίαις ἐπ’ ἀγαϑοῖς μηδ᾽ ἀποτροπαῖς κακῶν οὐδείς 

ἐστιν οὐδ᾽ ἔσται γεγονὼς ϑεατής᾽ ἀλλὰ πόλις ἄν 

μον δοκεῖ μᾶλλον ἐδάφους χωρὶς ἢ πολιτεία τῆς 
περὶ ϑεῶν δόξης ὑφαιρεϑείσης παντάπασι σύστασιν 

λαβεῖν ἢ λαβοῦσα τηρῆσαι. τοῦτο μέντοι τὸ συν- 

εκτικὺν ἁπάσης κοινωνίας καὶ νομοϑεσίας ἔρεισμα 
καὶ βάϑρον οὐ κύκλῳ περιιόντες οὐδὲ κρύφα καὶ 
δι᾿ αἰνιγμάτων, ἀλλὰ τὴν πρώτην τῶν κυριωτάτων 

δοξῶν προσλαβόντες εὐθὺς ἀνατρέπουσιν. εἶϑ᾽ ὥσπερ 
ὑπὸ ποινῆς ἐλαυνόμενοι δεινὰ ποιεῖν ὁμολογοῦσι, "ὶ 

συγχέοντες τὰ νόμιμα καὶ τὰς διατάξεις τῶν νόμων 

ἀναιροῦντες, ἵνα μηδὲ συγγνώμης τύχωσι. τὸ μὲν 

γὰρ ἁμαρτάνειν περὶ δόξαν, εἰ καὶ μὴ σοφῶν, ὅμως 

ἀνθρώπινόν ἐστι᾿ τὸ δ᾽ ἐγκαλεῖν ἑτέροις ἅπερ αὐτοὶ 

πράττουσι πῶς ἄν τις εἴποι, φειδόμενος τῶν ἀξίων 

ὀνομάτων; 
89, “Εἰ γὰρ πρὸς ᾿Αντίδωρον ἢ Βίωνα τὸν σο- 1136 

6 δεομένους ΒῈ 10 πόλις] μόλις ΒΙ), πἰδὶ απο Μ 

ταῦτατη ἴθ ΒΞ αϑὺ 10 τῇ πρώτῃ -- προλαβόντες Υ. 

10. κυριωτάτων] κυρίων Τὰ ϑπᾶτι ΕΡΊΟΟΥῚ ῬΟΒΙΡΊΟΠΘ8. κύριαι 

δόξαι ποι κυριώταται Ἰῃηβου]θοαπύαν"" 20 γ. ᾿ρίσαν, Ρ. 92,10 
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φιστὴν γράφων ἐμνήσϑη νόμων καὶ πολιτείας καὶ 

διατάξεως. οὐκ ἄν τις εἶπεν αὐτῷ 3 Ἵ 

“μέν᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις᾽ 

περιστέλλων τὸ σαρκέίδιον" ἐμοὶ δὲ περὶ τούτων οἵ 

οἰκονομικῶς καὶ πολιτικῶς βεβιωκότες ἐγκαλείτωσαν; 

εἰσὶ δ᾽ οὗτοι πάντες οἷς Κωλώτης λελοιδόρηκεν. ὧν 

“ημόκριτος μὲν παραινεῖ τήν τὲ πολιτικὴν τέχνην 

μεγίστην οὖσαν ἐκδιδάσκεσϑαι καὶ τοὺς πόνους διώ- 

κειν, ἀφ᾽ ὧν τὰ μεγάλα καὶ λαμπρὰ γίγνεται τοῖς 

ἀνθρώποις. Παρμενίδης δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα 
διεκόσμησε νόμοις ἀρίστοις, ὥστε τὰς ἀρχὰς καϑ' 

Β ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐξορκοῦν τοὺς πολίτας ἐμμένειν 

τοῖς Παρμενίδου νόμοις. Ἐμπεδοκλῆς δὲ τούς τὲ πρώ- 

τους τῶν πολιτῶν ὑβρίξοντας καὶ διαφοροῦντας τὰ 

κοινὰ ἐξέβαλεν ἐξελέγξας τήν τε χώραν ἀπήλλαξεν τ5 
ἀκαρπίας καὶ λοιμοῦ, διασφάγας ὄρους ἀποτειχίσας, 

δι’ ὧν ὁ νότος εἰς τὸ πεδίον ὑπερέβαλλε. Σωκράτης 

δέ, μετὰ τὴν καταδίκην φυγῆς αὐτῷ μεμηχανημένης 

ὑπὸ τῶν φίλων, οὐκ ἐχρήσατο, τοὺς νόμους βεβαιῶν, 

ἀλλ᾽ ἀδίκως ἀποϑανεῖν εἵλετο μᾶλλον ἢ σωϑῆναι 90 
παρανόμως. Μέλισσος δὲ τῆς πατρίδος στρατηγῶν 

Ο ᾿ἀϑηναίους κατεναυμάχησε. Πλάτων δὲ καλοὺς μὲν 

ἐν γράμμασι λόγους περὶ νόμων καὶ πολιτείας ἀπέ- 
λιπε. πολὺ δὲ κρείττονας ἐνεποίησε τοῖς ἑταίροις 

ἀφ᾽ ὧν Σικελία διὰ Δίωνος ἠλευϑεροῦτο καὶ Θράκη 

μ᾿ 0 

τὸ ὃ 

8 Εν. Ὅτ. 2568 4 οἵ Μ Θ6. οὗτοι] τοιοῦτοι ἴ188- 
ΤΙΘΥ ΙΒ 1 πολιτικὴν Ἐὺ: πολεμικὴν 12 ἦ μὴν ἐμμενεῖν 
Ἡθυ σ θη 8 16 ἐξέβαλεν "'͵.Ξἔ 22 δὲ ΑἸαϊπᾶ: δὲ καὶ 
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διὰ Πύϑωνος καὶ Ἡρακλείδου Κότυν ἀνελόντων, 
᾿ϑηναίων δὲ Χαβρίαι στρατηγοὶ καὶ Φωκίωνες ἐξ 
᾿“καδημείας ἀνέβαινον. ᾿Επίκουρος μὲν γὰρ εἰς Δ΄σίαν 
ἐξέπεμπε τοὺς Τιμοχράτει λοιδορησομένους, καὶ τῆς 

5 βασιλικῆς ἐξελῶντας αὐλῆς τὸν ἄνθρωπον, ὅτι Μητρο- 

δώρῳ προσέχρουσεν ἀδελφὸς ὥν᾽ καὶ ταῦτ᾽ ἐν τοῖς 
βιβλίοις γέγραπται τοῖς ἐχείνων. Πλάτων δὲ τῶν 

ἑταίρων ἐξαπέστειλεν ᾿Δρκάσι μὲν ᾿Ζριστώνυμον δια- 
χοσμήσοντα τὴν πολιτείαν, ᾿Ηλείοις δὲ Φορμίωνα, 

τὸ Μενέδημον δὲ Πυρραίοις. Εὔδοξος δὲ Κνιδίοις καὶ 
᾿ἀριστοτέλης Σταγειρίταις, Πλάτωνος ὄντες συνή- 

ϑεις, νόμους ἔγραψαν᾽ παρὰ δὲ ᾿Ξενοκράτους ᾽4λέξαν- 

δοος ὑποϑήκας ἤτησε περὶ βασιλείας" ὃ δὲ πεμφϑεὶς 
πρὸς ᾿4λέξανδρον ὑπὸ τῶν ἐν ᾿“σίᾳ κατοικούντων 

16. Ἑλλήνων καὶ μάλιστα διακαύσας καὶ παροξύνας 
ἄἅψασϑαι τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου “47λιος 

ἦν ᾿Εφέσιος, ἑταῖρος Πλάτωνος. Ζήνων τοίνυν ὃ 
Παρμενίδου γνώριμος ἐπιϑέμενος 4ημύλῳ τῷ τυ- 

ράννῳ καὶ δυστυχήσας περὶ τὴν πρᾶξιν ἐν πυρὶ 

ο0 τὸν Παρμενίδου λόγον ὥσπερ χρυσὺν ἀκήρατον καὶ 

δόκιμον παρέσχε καὶ ἀπέδειξεν ἔργοις, ὅτι τὸ αἰσχρὸν 
ἀνδρὶ μεγάλῳ φοβερόν ἐστιν, ἀλγηδόνα δὲ παῖδες 

καὶ γύναια καὶ γυναίων ψυχὰς ἔχοντες ἄνδρες δε- 

δίασι" τὴν γὰρ γλῶτταν αὑτοῦ διατραγὼν τῷ τυράννῳ 

95 προσέπτυσεν.᾽ 

8 Ἔ: ἀκᾳδημίας 4 ν. Ῥρίουν. Ρ. 123, 22 10. καὶ) 
461. Τβθαθῦαβ οὐ ἀδίηᾶρ ἐξελῶν οὐλὴ ὟΥ 5 ἐξελῶντας Μαᾶ- 

γἱρίαθ: ἐξελὼν 18 διμύλω ΒΚ 19 ἐν πυρὶ] τοροπὶὐ 
ροβϑὺ χρυσὸν ἢ 22 μεγάλῳ] μὲν ἀληϑινῷ ᾿ὶ ῶ4 αὐ 

τοῦ ΒῈ 10. διατραγὼν Οονοίυβ: διατρώγων 

ε 
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858. “Ἐκ δὲ τῶν ᾿Επικούρου λόγων καὶ δογμάτων 
οὐ λέγω τίς τυραννοχτόνος ἢ τίς ἀριστεὺς ἢ τίς 

νομοϑέτης ἢ τίς ἄρχων ἢ βασιλέως σύμβουλος ἢ 

δήμου προστάτης ἢ βεβασανισμένος ὑπὲρ τῶν δὲ- 

καίων ἢ τεϑνηκώς" ἀλλὰ τίς τῶν σοφῶν ἔπλευσεν 5 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ἐπρέσβευσεν. ἀνήλωσε" ποῦ γέ- 
γραπται πολιτικὴ πρᾶξις ὑμῖν. καίτοι ὅτι Μητρό- 

δωρος εἰς Πειραιᾶ κατέβη σταδίους τεσσαράκοντα 
Μίϑρῃ τινὲ Σύρῳ τῶν βασιλικῶν συνειλημμένῳ 

Ε' βοηϑήσων, πρὸς πάντας ἐγράφετο καὶ πάσας, πάθδαις τὸ 

ἐπιστολαῖς μεγαληγοροῦντος ᾿Επικούρου καὶ σεμνύ- 
νοντος ἐχείνην τὴν ὁδόν. τί οὖν εἴ τι τοιοῦτον 

ἐπέπρακτο αὐτοῖς οἷον ᾿᾽Δριστοτέλει, τὴν πατρίδα 
κτίσαι διεφρϑαρμένην ὑπὸ Φιλίππου, Θεοφράστῳ δὲ 

δὶς ἐλευϑερῶσαι τυραννουμένην; οὐκ ἐπιλιπεῖν ἔδει τὸ 

πρότερον φέροντα βύβλους τὸν Νεῖλον ἢ τούτους 

ἀποκαμεῖν γράφοντας περὶ αὑτῶν; καὶ οὐ τοῦτο 
δεινόν ἐστι, ὅτι τοσούτων ὄντων φιλοσόφων μόνοι 

1127 σχεδὸν ἀσύμβολοι τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἀγαθῶν κοι- 

νωνοῦσιν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τραγῳδιῶν ποιηταὶ καὶ κω- 30 
μῳδιῶν ἀεί τι πειρῶνται χρήσιμον παρέχεσϑαι καὶ 

λέγειν ὑπὲρ νόμων καὶ πολιτείας: οὗτοι δέ, κἂν 
γράφωσι, γράφουσι περὶ πολιτείας ἵνα μὴ πολιτευώ- 
μεϑα, καὶ περὶ ῥητορικῆς ἵνα μὴ δητορεύωμεν, καὶ 

περὶ βασιλείας ἵνα φεύγωμεν τὸ συμβιοῦν βασι- 5. 

2 τυραννοντόνος) Δ4α. ἀνεφάνη ἢ. Νοηῆ ορῃβ ΤΟΙ 
Εριουν. Ὁ. 159, 16 10 ἐγράφετο Ἐ-: ἔγραφέ τε 10. πέ- 
σας [ΠΕ ΘΠΘΥῚΒ 160 Ηεουμνθιάθημβ: βέβλους 11 αὐτῶν ΒΕ 
22. οὗ. ΤὉρίοαΣ, Ρ. 94,18. 109, 117. 9, ὅ 2 ἵνα ΒαΑΒ1])6οηβῖβ: 
ἵνα μὴ 
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λεῦσι᾽ τοὺς ὃὲ πολιτικοὺς ἄνδρας ἐπὶ γέλωτι καὶ 
καταλύσει τῆς δόξης ὀνομάξουσιν, ὡς τὸν Ἔπαμει- 
νώνδαν “ἐσχηκέναι τι λέγοντες “᾿ἀγαϑὸν καὶ τοῦτο 
δέ “μίκκον᾽, οὑτωσὶ τῷ ῥήματι φράξοντες, αὐτὸν δέ 
᾿σιδηροῦν σπλάγχνον᾽ ἀποκαλοῦντες καὶ πυνϑανό- 
μενον “τί παϑὼν ἐβάδιξε διὰ τῆς Πελοποννήσου 
μέσης καὶ οὐ πιλίδιον ἔχων οἴκοι καϑῆτο᾽ δηλαδὴ 

περὶ τὴν τῆς γαστρὸς ἐπιμέλειαν ὅλος καϑεστώς. 
ἃ δὲ Μητρόδωρος ἐν τῷ περὶ Φιλοσοφίας ἐξορχού- 
μενος πολιτείαν γέγραφεν οὐκ ὥμην δεῖν παρεῖναι" 
λέγει δέ, ὅτι τῶν σοφῶν τινες ὑπὸ δαψιλείας τύφου 

οὕτω καλῶς συνεῖδον τοὔργον αὐτῆς, ὥστ᾽ οἴχονται 

φερόμενοι πρὸς τὰς αὐτὰς “υκούργῳ καὶ Σόλωνι 
ἐπιϑυμίας κατὰ τοὺς περὶ βίων λόγους καὶ ἀρετῆς. 
τῦφος οὖν ἦν καὶ δαψίλεια τύφου τὸ ἐλευϑέρας 
εἶναι τὰς ᾿ϑήνας καὶ τὴν Σπάρτην εὐνομεῖσθαι 
καὶ τοὺς νέους μὴ ϑρασύνεσϑαι, μηδ᾽ ἐξ ἑταιρῶν 
παιδοποιεῖσϑαι μηδὲ πλοῦτον καὶ τρυφὴν καὶ ἀσέλ- 
γειαν ἄρχειν ἀλλὰ νόμον καὶ δικαιοσύνην ἐν ταῖς 

πόλεσιν" αὗται γὰρ ἦσαν ἐπιϑυμίαι Σόλωνος. καὶ 
λοιδορῶν ὁ Μητρόδωρος ἐπιλέγει τοῖς εἰρημένοις 
διὸ καὶ καλῶς ἔχει τὸν ἐλεύϑερον ὡς ἀληϑῶς γέ- 

λωτα γελάσαι ἐπί τε δὴ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ ἐπὶ 
τοῖς “υκούργοις τούτοις καὶ Σόλωσιν. ἀλλ᾽ οὐκ 

23 ὀνομάζουσιν ὡς ὈυΘΌποΥαΒ: ὀνόμασι μόνοις ἸἰὈΥ], 
ὀνομάζουσι μόνον ἴβαπθιιβ (ΑΙ Οὐ 8) 4 μίκκον] ἴδ 
οὐΐατη ΒΕ, ΠΌΠ μικρὸν 1 καϑῆτο Τιϑοπίουβ: κάϑητο ΒΆῈ. 
Ῥοχύ. κάϑῃτο «αὖ αὐἱᾶάθηι καϑῆστο 12 συνεῖδον Ἐ: ἐνεῖδον 
οἵ, Μοίτοα. Εταρτα. Ρ. 558 10. ἕ: τὸ ἔργον 10 καὶ] τε 
Β. οὔ. Ε 20 καὶ] καίτοι α 232 τὸν ἐλεύϑερον ἐλεύϑερον 

Β 
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ἐλεύϑερος οὗτος, ὦ Μητρόδωρ᾽. ἐστὶν ἀλλ᾽ ἀνελεύ- 
ϑέρος καὶ ἀνάγωγος. καὶ οὐδὲ μάστιγος ἐλευϑέρας 
δεόμενος, ἀλλὰ τῆς ἀστραγαλωτῆς ἐκείνης, ἧ τοὺς 

Γάλλους πλημμελοῦντας ἐν τοῖς Μητρῴοις κολάξουσιν.᾽ 

ῃ 84. “Ὅτι δ᾽ οὐ νομοϑέταις ἀλλὰ νόμοις ἐπολέ- 5 

μουν, ἔξεστιν ἀκούειν ᾿Επικούρου" ἐρωτᾷ γὰρ αὑτὸν 

ἐν ταῖς ΖΔιαπορίαις “εἰ πράξει τινὰ ὃ σοφός, ὧν οἱ 
νόμοι ἀπαγορεύουσιν, εἰδὼς ὅτι λήσει" καὶ ἀποκρί- 

νεται οὐκ εὔοδον τὸ ἁπλοῦν ἐστι κατηγόρημα, 

τουτέστι πράξω μὲν οὐ βούλομαι δ᾽ ὁμολογεῖν." 
πάλιν δέ, οἶμαι, γράφων πρὸς ᾿Ιδομενέα. διακελεύε- 
ται 'μὴ νόμοις καὶ δόξαις δουλεύοντα ξῆν, ἐφ᾽ ὅσον 
ἂν μὴ τὴν διὰ τοῦ πέλας ἐκ πληγῆς ὄχλησιν παρα- 
σχευάξωσιν. εἴπερ οὖν οἵ νόμους καὶ πολιτείας 

ἀναιροῦντες τὸν βίον ἀναιροῦσι τὸν ἀνθρώπινον, 
Ἐπίκουρος δὲ καὶ Μητρόδωρος τοῦτο ποιοῦσι, τοὺς 

Β μὲν συνήϑεις ἀποτρέποντες τοῦ τὰ κοινὰ πράττειν 

τοῖς δὲ πράττουσιν ἀπεχϑανόμενοι τοὺς δὲ πρώ- 
τους καὶ σοφωτάτους τῶν νομοϑετῶν κακῶς λέγον- 

τες τῶν δὲ νόμων παρακελευόμενοι περιφρονεῖν. 90 

ἐὰν μὴ προσῇ φόβος πληγῆς καὶ κολάσεωφ᾽ οὐχ 
οἶδα τί τηλικοῦτο κατέψευσται τῶν ἄλλων ὃ Κωλώ- 
της, ἡλίκον ἀληϑῶς τῶν ᾿Επικούρου λόγων καὶ δο- 
γμάτων κατηγόρηκεν.ἢ 

μ᾿ 0 

- ὅ 

8 ἢ) ἣ ΒΒ 6 αὐτὸν 11ᾷθτη 9 ἐστι κατηγόρημα] 
ἐπικατηγόρημα ΒΕ 11 οἵ, Ἐρίουτ. Ρ. 142, τὸ 12 ἐφόσον 
ΒΕ 18 διὰ τοῦ πέλας] διὰ τοῦ πέλους (1. 6. χρωτός) Ἐ. 
διὰ τὰς πέδας ΒαβιπαβΒ. ϑβοιθομάμσχῃ νἱᾶ. ἐφ᾽ ὅσον ἂν μὴ 
τὴν διὰ τῆς κολάσεως καὶ πληγῆς ὄχλησιν οἵ. Ἰη. 22 
14 οὗ, Ἰϑρίοαν. Ῥ. 98, 1 18 οἵ, οϑαά. Ρ. 829, 4 



ΒῚ ΚΑΛΩ͂Σ ΒΙΠΡΗΤΑΙ ΤῸ ΛΑΘ. 1198 

ΒΙΩΣΑΣ. 

1. ᾽4λλ’: οὐδ᾽ ὁ τοῦτ᾽ εἰπὼν λαϑεῖν ἠθέλησεν" 
αὐτὸ γὰρ τοῦτ᾽ εἶπεν, ἵνα μὴ λάϑῃ, ὥς τι φρονῶν 

Ὁ περιττότερον" ἐκ τῆς εἰς ἀδοξίαν προτροπῆς δόξαν Β 
ἄδικον ποριξόμενος. 

“μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός" ̓  

τοὺς μὲν γὰρ περὶ Φιλόξενον τὸν ᾿Ερύξιδος καὶ 
Γνάϑωνα τὸν Σικελιώτην ἐπτοημένους περὶ τὰ ὄψα 

ιὸ λέγουσιν ἐναπομύττεσϑαι ταῖς παροψίσιν, ὅπως τοὺς 

συνεσϑίοντας διατρέψαντες αὐτοὶ μόνοι τῶν παρα- 

κειμένων ἐμφορηϑῶσιν᾽ οἵ δ᾽ ἀκρατῶς φιλόδοξοι 

καὶ κατακόρως διαβάλλουσιν ἕτέροις τὴν δόξαν 

ὥσπερ ἀντερασταῖς, ἵνα τυγχάνωσιν αὐτῆς ἀναντα- 

ι γωνίστως᾽ καὶ ταὐτὰ τοῖς ἐρέσσουσι ποιοῦσιν" ὡς Ὁ 

γὰρ ἐκεῖνοι, πρὸς τὴν πρύμναν ἀφορῶντες τῆς νεώς, 

τῇ κατὰ πρῷραν ὁρμῇ συνεργοῦσιν, ὡς ἂν ἐκ τῆς 

ἀνακοπῆς περίρροια καταλαμβάνουσα συνεπωϑῇ τὸ 

πορϑμεῖον, οὕτως οἵ τὰ τοιαῦτα παραγγέλματα διδόν- 

60 ἄδικον] ἄδοξον ὟὟ 1 Ναῦοῖς, Ρ. 002 
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τες ὥσπερ ἀπεστραμμένοι τὴν δόξαν διώκουσιν. ἐπεὶ 
τί λέγειν ἔδει τοῦτο; τί δὲ γράφειν καὶ γράψαντα 

ἐχδιδόναι πρὸς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον, εἰ λαϑεῖν 
ἐβούλετο τοὺς ὄντας ὃ μηδὲ τοὺς ἐσομένους: 

2. ᾿Δλλὰ τοῦτο μὲν ἐῶμεν" αὐτὸ δὲ τὸ πρᾶγμα 5 
πῶς οὐ πονηρόν. λάϑε βιώσας: ὡς τυμβωρυχήσας; 

ἀλλ᾽ αἰσχρόν ἐστι τὸ ζῆν, ἵν᾽ ἀγνοῶμεν πάντες; ἐγὼ 
Ὁ δ᾽ ἂν εἴποιμι, μηδὲ κακῶς βιώσας λάϑε, ἀλλὰ γνώ- 

σϑητι σωφρονίσϑητι μετανόησον" εἴτ᾽ ἀρετὴν ἔχεις, 

μὴ γένῃ ἄχρηστος" εἴτε κακίαν, μὴ μείνῃς ἀϑερά- 

πευτος. μᾶλλον δὲ διελοῦ καὶ διόρισον, τίνι τοῦτο 

προστάττεις" εἰ μὲν ἀμαϑεῖ χαὶ πονηρῷ καὶ ἀγνώ- 
μονι, οὐδὲν διαφέρεις τοῦ λέγοντος, λάϑε καὶ 

πυρέττων, λάϑε φρενιτίζων, μὴ γνῷ σε ὃ ἰατρός" 

ἴϑι δίψας ποι κατὰ σκότου σεαυτόν, ἀγνοούμενος ι5 

ὁμοῦ τοῖς πάϑεσι" καὶ σὺ ἴϑι τῇ κακίᾳ νόσον ἀνή- 
κεστον νοσῶν χαὶ ὀλέϑριον, ἀποκρύπτων τοὺς φϑό- 

νους, τὰς δεισιδαιμονίας, ὥσπερ τινὰς σφυγμούς, 
δεδιὼς παρασχεῖν τοῖς νουϑετεῖν καὶ ἰᾶσϑαι δυνα- 

ΒΕ μένοις. οἵ δὲ σφόδρα παλαιοὶ καὶ τοὺς νοσοῦντας 530 

φανερῶς προῆγον᾽ τούτων δ᾽ ἕκαστος εἴ τι πρόσ- 
φορον ἔχοι. παϑὼν αὐτὸς ἢ παϑόντα ϑεραπεύσας, 
ἔφραξε τῷ δεομένῳ καὶ τέχνην οὕτω φασὶν ἐκ 

πείρας συνερανιζομένην μεγάλην γενέσϑαι. ἔδει δὴ 

"᾿ 0 

8 χρόνον; ἢ λαϑεῖν --: Μ ὅ ἐῶμεν 10. δὲ Νὶ 
10 ὁμοῦ τοῖς πάϑεσι ἧ: που τοῖς πάϑεσι νἱὰ, Ῥυδοξαῦ. μ᾿. ΠΣ 
10. σὺ ἴϑι] σύνισϑι 21 προῆγον ἢ: προσῆγον 28 φασὶν] 
φανερὰν βυργαβουρίο φασίν τη. γ66. οοὔδχ Οὐ ἴογῦ. γθοῦϊαβ 
94. συνερανιζομένην ᾿ὰ: συνεργαξομένην 
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καὶ τοὺς νοσώδεις βίους καὶ τὰ τῆς ψυχῆς παϑή- 

ματα πᾶσιν ἀπογυμνοῦν καὶ ἅπτεσϑαι καὶ λέγειν 

ἑχάστων ἐπισκοποῦντα τὰς διαϑέσεις “ὀργίξῃ; τοῦτο 

φύλαξαι' ξηλοτυπεῖς; ἐκεῖνο ποίησον" ἐρᾷς; κἀγώ 
ποτ᾽ ἠράσϑην ἀλλὰ μετενόησα. νῦν δ᾽ ἀρνούμενοι, 
ἀποχρυπτόμενοι, περιστέλλοντες, ἐμβαϑύνουσι τὴν 
κακίαν ἑαυτοῖς. 

9. Καὶ μὴν εἴ γε τοῖς χρηστοῖς λανθάνειν καὶ 

ἀγνοεῖσϑαι παραινεῖς, ᾿Επαμεινώνδαᾳ λέγεις ᾿μὴ στρα- 
τήγει᾽ καὶ Δυχούργῳ “μὴ νομοϑέτει᾽ καὶ Θρασυ- 

βούλῳ ᾿μὴ τυραννοκτόνει᾽ καὶ Πυϑαγόρᾳ ᾿μὴ παί- 
δευε᾽ χαὶ Σωκράτει “μὴ διαλέγου"᾽ καὶ σεαυτῷ 
πρῶτον Ἐπίχουρε, μὴ γράφε τοῖς ἐν ᾿4σίᾳ φίλοις 

Ε 

μηδὲ τοῖς ἀπ’ Αἰγύπτου ξενολόγει μηδὲ τοὺς “αμψα- 1199 

κηνῶν ἐφήβους δορυφόρει" μηδὲ διάπεμπε βίβλους, 

πᾶσι καὶ πάσαις ἐπιδεικνύμενος τὴν σοφίαν, μηδὲ 
διατάσσου περὶ ταφῆς. τί γὰρ αἱ κοιναὶ τράπεζαι; 
τί δ᾽ αἱ τῶν ἐπιτηδείων καὶ καλῶν σύνοδοι; τί δ᾽ 

αἱ τοσαῦται μυριάδες στίχων ἐπὶ Μητρόδωρον, ἐπ᾽ 

᾿Δἀριστόβουλον, ἐπὶ Χαιρέδημον γραφόμεναι καὶ συν- 
τασσόμεναι φιλοπόνως; ἵνα μηδ᾽ ἀποθανόντες λάϑω- 
σιν, ἢ ἵν᾽ ἀμνηστίαν νομοϑετῇς ἀρετῇ καὶ ἀπραξίαν 
τέχνῃ καὶ σιωπὴν φιλοσοφίᾳ καὶ λήϑην εὐπραγίᾳ; 

4. Εἰ δ᾽ ἐκ τοῦ βίου καϑάπερ ἐκ συμποσίου 

8 Ἐ; ἕκαστον 8 οὗ, Ερίουν. Ρ. 18ὅ, 34 14 τοῖς 

ἀπ᾽ Αἰγύπτου] τοὺς ἀπ᾽ Αἰγύπτου οοᾶ. Χ, 804 ἸΣΟσοσ τη 

βοτρύυτα ἰάοτι ναΐθσθ ροίθοὺ αὔαπθ διὰ τῶν ἀπ᾽ Λἰγύπτου 

φίλων 11 οἵ, Ἑρίουγν. Ρ. 1608, 20 292 ἢ ἵν᾽ ὕβομποτιβ: 

ἵν᾽ οἵ, Ἐρίουν. Ρ. 87, 38 10. ἀμνηστίαν Χ: ἀμνηστία 

10. 1άθιῃ: ἀρετὴν 
ῬΙαπίατομι Μοσαα, ΥΟΙΪ, ΥἹ. 31 
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φῶς ἀναιρεῖς τὴν γνῶσιν. ὡς πάντα ποιεῖν ἐξ 

ἡδονῆς πρὸς ἡδονὴν λανθάνουσαν, λάϑε βιώσας. 
Β πάνυ μὲν οὖν, ἂν μεϑ’ Ἡδείας βιοῦν μέλλω τῆς 

ἑταίρας καὶ “εοντίῳ συγκαταζῆν καί τῷ καλῷ προῦ- 
πτύειν᾽ καί ᾿τἀγαϑὸν ἐν σαρκὶ καὶ γαργαλισμοῖς᾽ ὁ 

τίϑεσϑαι᾽ ταῦτα δεῖται σκότους τὰ τέλη, ταῦτα 

νυκτός, ἐπὶ ταῦτα τὴν λήϑην καὶ τὴν ἄγνοιαν. ἐὰν 
δέ τις ἐν μὲν φυσικοῖς ϑεὸν ὑμνῇ καὶ δίκην καὶ 
πρόνοιαν, ἐν δ᾽ ἠϑικοῖς νόμον καὶ κοινωνίαν καὶ 
πολιτείαν, ἐν δὲ πολιτείᾳ τὸ καλὸν ἀλλὰ μὴ τὴν τὸ 
χρείαν, διὰ τί λάϑη βιώσας; ἵνα μηδένα παιδεύσῃ 

ἢ μηδενὶ ξηλωτὸς ἀρετῆς μηδὲ παράδειγμα καλὸν 
γένηται; εἰ Θεμιστοκλῆς ᾿4ϑηναίους ἐλάνθανεν, οὐκ 
ἂν ἡ Ἡλλὰς ἀπεώσατο Ξέρξην εἰ Ῥωμαίους Κά- 

μιλλος. οὐκ ἂν ἣ Ῥώμη πόλις ἔμεινεν" εἰ Ζίωνα τὸ 
Ο Πλάτων. οὐκ ἂν ἠλευϑερώϑη ἡ Σικελία. ὥσπερ 

δέ, οἶμαι. τὸ φῶς οὐ μόνον φανεροὺς ἀλλὰ καὶ 
χρησίμους καϑίστησιν ἡμᾶς ἀλλήλοις, οὕτως ἡ γνῶ- 

σις οὐ μόνον δόξαν ἀλλὰ καὶ πρᾶξιν ταῖς ἀρεταῖς 

δίδωσιν. ᾿Επαμεινώνδας γοῦν εἰς τεσσαρακοστὸν 530 

ἔτος ἀγνοηϑείς οὐδὲν ὥνησε Θηβαίους" ὕστερον δὲ 

πιστευϑεὶς καὶ ἄρξας τὴν μὲν πόλιν ἀπολλυμένην 
ἔσῳσε, τὴν δ᾽ “Ελλάδα δουλεύουσαν ἠλευϑέρωσε, 
καϑάπερ ἐν φωτὶ τῇ δόξῃ τὴν ἀρετὴν ἐνεργὸν ἐπὶ 
καιροῦ παρασχόμενος. 3Ὁ 

2 πρὸς] καὶ πρὸς Ηδαυρύϊιβ 10. λανϑάνουσαν Ἐ-: λαν- 
ϑάνουσι 8 οὗ Ἐριοαγ, Ρ. 818, 28 4 οἵ. οδᾷ. ρ. 280, 1 
1 τ. Ρ. 3819. 8 22 πιστευϑεὶς] τϑοΐθ 8588 Βαρϑῖ. γνωρισϑ' εὶς 
Ἡ θυ ΘῈ} 
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ἱλάμπει γὰρ ἐν χρείαισιν ὥσπερ εὐγενὴς 

χαλκόςφ᾽ χρόνῳ δ᾽ ἀργῆσαν ἤμυσεν᾽ " 

οὐ μόνον ἱστέγος᾽ ὥς φησι Σοφοκλῆς, ἀλλὰ καὶ 
ἦϑος ἀνδρός, οἷον εὐρῶτα καὶ γῆρας ἐν ἀπραξίᾳ 

5 δι᾿ ἀγνοίας ἐφελκόμενον. ἡσυχία δὲ κωφὴ καὶ βίος 

ἑδραῖος ἐπὶ σχολῆς ἀποκείμενος οὐ μόνον σῶμα 
ἀλλὰ καὶ ψυχὴν μαραίνει" καὶ καϑάπερ τὰ λανϑά- 
νοντὰα τῶν ὑδάτων τῷ περιδσκιάξεσθϑαι καὶ καϑῆσϑαι 
(ἡ ἀπορρέοντα σήπεται, οὕτω τῶν ἀκινήτων βίων, 

1ὸ ὡς ἔοικεν, ἄν τι χρήσιμον ἔχωσι, φϑείρονται καὶ 

ἀπογηράσκουσιν αἵ σύμφυτοι δυνάμεις. 

ὅ. Οὐχ ὁρᾷς, ὅτι νυκτὸς μὲν ἐπιούσης τά τε 
σώματα δυσεργεῖς βαρύτητες ἴσχουσι καὶ τὰς ψυχὰς 

ὄκνον καταλαμβάνουσιν ἀδρανεῖς. καὶ συσταλεὶς ὃ Εὶ 
15 λογισμὸς εἰς ἑαυτὸν ὥσπερ πῦρ ἀμαυρὸν ὑπ᾽ ἀργίας 

καὶ κατηφείας μακρὰν διεσπασμέναις πάλλεται φαν- 

τασίαις.᾽ ὅσον αὐτὸ τὸ ζῆν τὸν ἄνθρωπον ὑποση- 

μαίνειν: 

“ἦμος δ᾽ ἠπεροπῆας ἀπεπτοίησεν ὀνείρους 

ο0 δ ἥλιος ἀνασχών᾽ καὶ καϑάπερ εἰς ταὐτὸ συμμίξας 
ἐπέστρεψε καὶ συνώρμησε τῷ φωτὶ τὰς πράξεις καὶ 
τὰς νοήσεις τὰς ἁπάντων. ὥς φησι 4ημόκριτος νέα 

1 νυν. Νδυοκ. ρΡ. 814 10. χρείαις. ἵν᾽ ὥσπερ ταρὶ 
10. εὐγενὴς] εὐπρεπὴς Ῥ. 788 Ὁ. 792 ἃ 8 οὐ μόνον) ϑυμὸν 
ἂν (ατῦὺ ἐν) τηθὶ 10 ἔχωσι Ῥαθυποιιβ: ἔχωσι μὴ ἀποῤ- 
δεόντων μηδὲ πινομένων 10 μακρὰν 1ὺ: μακρὰ ΡᾺΪ. 
ον ἀϊοῦϊο ὑγαρὶοὶ ουϊβάητη 6886. νἹἀθίυν ἢ. Νογαμῃ ἔγαρ- 

τηθπέαη ὀ 19 οἵ, ΟδΙΠΠπδομὶ Ετδρτη. Ῥ. 128 Βομποῖά. 

Εὐγτμοὶ. Μ, ν. 488, δ1 ἵν. δ᾽ ἠπεροπῆας ὟὟΥ : δὴ (νοὶ δὲ) 

στεροπῆας δυῦ δ΄ ὑπεροπῆας 22 οὗ ν. 732 ἃ 

δι" 
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ἐφ᾽ ἡμέρῃ φρονέοντες" ἄνθρωποι. τῇ πρὸς ἀλλήλους 

δρομῇ καϑάπερ ἀρτήματι συντόνῳ σπασϑέντες, ἄλλος 

ἀλλαχόϑεν ἐπὶ τὰς πράξεις ἀνίστανται. 

0. Δοκῶ δ᾽ ἐγὼ καὶ τὸ ζῆν αὐτὸ καὶ ὅλως τὸ 

φῦναι καὶ μετασχεῖν ἀνθρώπῳ γενέσεως εἰς γνῶσιν ὅ 

ὑπὸ ϑεοῦ δοθῆναι" ἔστι δ᾽ ἄδηλος καὶ ἄγνωστος ἕν 

τῷ παντὶ πόλῳ καὶ κατὰ μικρὰ καὶ σποράδην φερό- 

μπῇ 

μενος ὅταν δὲ γένηται. συνερχόμενος αὑτῷ καὶ λαμ- 
βάνων μέγεϑος ἐκλάμπει καὶ καϑίσταται δῆλος ἐξ 

ἀδήλου καὶ φανερὸς ἐξ ἀφανοῦς. οὐ γὰρ εἰς οὐσίαν τὸ 

ὁδὸς ἣ γνῶσις ὡς ἔνιοι λέγουσιν. ἀλλ᾽ οὐσίας εἰς 

γνῶσιν" οὐ γὰρ ποιεῖ τῶν γιγνομένων ἕκαστον ἀλλὰ 

1150 δείκνυσιν" ὥσπερ οὐδ᾽ ἣ φϑορὰ τοῦ ὄντος ἄρσις εἰς 

τὸ μὴ ὃν ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ ἄδηλον ἀπα- 

γωγὴ τοῦ διαλυϑέντος. ὅϑεν δὴ τὸν μὲν ἥλιον 

᾿ἀπόλλωνα κατὰ τοὺς πατρίους καὶ παλαιοὺς ϑεσμοὺς 
νομίζοντες Ζ]΄ήλιον καὶ Πύϑιον προσαγορεύουσι" τὸν 

δὲ τῆς ἐναντίας κύριον μοίρας, εἴτε ϑεὸς εἴτε δαί- 

" 8 

μῶν ἐστίν. “Διδην ὀνομάζουσιν, ὡς ἂν εἰς ἀειδὲς 

τῷ καὶ ἀόρατον ἡμῶν. ὅταν διαλυϑῶμεν. βαδιξόντων 30 
δ ᾿" 9 ᾿ς 3 » 7 , Ω’ ΄ Ψ 

νυχτὸς ἀιδνᾶς ἀεργηλοῖό 8΄ ὕπνου κοίρανον. 

οἶμαι δὲ καὶ τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν οὑτωσὶ φῶτα 

καλεῖν τοὺς παλαιούς. ὅτι τοῦ γιγνώσκεσϑαι καὶ 

γιγνώσκειν ἕχάστῳ διὰ συγγένειαν ἔρως ἰσχυρὸς 
Β ἐμπέφυκεν. αὐτήν τε τὴν ψυχὴν ἔνιοι τῶν φιλο- 38 ᾿" 

1 φρονέοντες ὟΝ οχΧ ]. 1.: τρέφοντες 2. συντόνῳ σπα- 
σϑέντες ΒἈ;: συντόνως πλασϑέντες 5 ὙὟ: ἀνϑρώπων Ἰ1ΌΥ]. 
ἄνϑρωπον ᾿ὰ 1 καὶ κατὰ] βογ. νἱᾶ. κατὰ 11 ἡ γνῶσις] 
ΟΟΥΥ. σἱά. ἡ γένεσις 10. οὐσία Ἐν, ποπ ορὰβ; οὐσίας ροπαᾶοὶ 
ὃ γνῶσιν 18 κύριον] ο. Ῥαὶ 21 οἵ, Βευρὶ.. 8 Ρ. 719 
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Ὰ ΤΑΤΈΕΈΝΤΕΝ, ΥΙΈΝΘΌΟ.. Αϑῦ 

σόφων φῶς εἶναι τῇ οὐσίᾳ νομίζουσιν, ἄλλοις τε 

χρώμενοι τεκμηρίοις καὶ ὅτι τῶν ὄντων μάλιστα 

τὴν μὲν ἄγνοιαν ἡ ψυχὴ δυσανασχετεῖ καὶ πᾶν τὸ 

ἀφεγγὲς ἐξαιρεῖ καὶ ταράττεται πρὸς τὰ σχοτεινά, 

φόβου καὶ ὑποψίας ὄντα πλήρη πρὸς αὐτήν᾽ ἡδὺ 

δ᾽ αὐτῇ καὶ ποϑεινὸν οὕτω τὸ φῶς ἐστιν, ὥστε 
μηδ᾽ ἄλλῳ τινὶ τῶν φύσει τερπνῶν ἄνευ φωτὸς 

ὑπὸ σχότους χαίρειν, ἀλλὰ τοῦτο πᾶσαν ἡδονὴν καὶ 
πᾶσαν διατριβὴν καὶ ἀπόλαυσιν, ὥσπερ τι κοινὸν 

ἥδυσμα καταμιγνύμενον, ἱλαρὰν ποιεῖ καὶ φιλάν- 

ϑρωπον. ὃ δ᾽ εἰς τὴν ἄγνοιαν αὑτὸν ἐμβαλὼν καὶ 

σκότος περιαμπισχόμενος καὶ κενοταφῶν τὸν βίον 

ἔοικεν αὐτὴν βαρύνεσϑαι τὴν γένεσιν καὶ ἀπαυδᾶν 

πρὺς τὸ εἶναι. 
1. Καίτοι τῆς γε δόξης καὶ τοῦ εἶναι φύσιν 

εὐσεβῶν χῶρον 

“τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε 
νύχτα κάτω, 

φοινικορόδοις ἑνὶ λειμώνεσσι, 
χαὶ τοῖσιν ἀκάρπων μὲν ἀνθηρῶν 
καὶ σκυϑίων δένδρων ἄνϑεσι τεϑηλὸς 

ἀναπέπταται πεδίον" 

4 ἐξαιρεῖ] ἐχϑαίρει ΨΥ ῬγοθαὈ ὸῦ 10. πρὸς τὰ Κ: 

τὰ 7 μηδ᾽ ἄλλῳ τινὶ ἔ: μὴ δι’ ἄλλων τινὶ δαῦ μὴ δὲ 

ἄλλο τι [10 8ογ. νἱᾶ. ποιεῖν 11 ἐμβάλλων 16 καὶ 

τοῦ -- φύσιν) καὶ ἄϑλον εἶναί φασιν ἨθυνΘγάθπυ8, Μα] μι 

καὶ τοῦ εἶναί φασιν ἰῇ. φύσει εὐσεβῶν χῶρος Τ᾽ 11 οἵ. 

Ῥ. 130 ο οὐ΄ Βοιρὶς. 1 Ρ. 425 ἸΌ. μὲν Ρ. 1200 10. ἐνθάδε 

Τα ΌπρταΒ οχ 1. 1.: ἐνθένδε 90 εὐκάρπων μὲν ἀνδήρων 

καὶ συσκίων δένδοων Βυβηκοπῖθθ. εὐκάρπων μὲν ἀϑήρων 

χαὶ εὐσχίων δ. ΒευρκΙὰ85 
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καὶ ποταμοί τινες ἄκλυστοι καὶ λεῖοι διαρρέουσι, 

καὶ διατριβὰς ἔχουσιν ἐν μνήμαις καὶ λόγοις τῶν 

γεγονότων καὶ ὄντων παραπέμποντες αὐτοὺς καὶ 

συνόντες. ὁ ἡ δὲ τρίτη τῶν ἀνοσίως βεβιωκότων 
καὶ παρανόμων ὃδός ἐστιν, εἰς ἔρεβός τι καὶ βάρα- 

ϑρον ὠϑοῦσα τὰς ψυχάς 

“ἔνϑεν τὸν ἄπειρον ἐρεύγονται σκότον 

βληχροὶ δνοφερᾶς νυκτὸς ποταμοί 

δεχόμενοι καὶ ἀποκχρύπτοντες ἀγνοίᾳ καὶ λήϑῃ τοὺς 
κολαζομένους. οὐ γὰρ οὔτε γῦπες κειμένων ἐν γῇ τῶν 
πονηρῶν κείρουσιν ἀεὶ τὸ ἧπαρ᾽ κατακέκαυται γὰρ ἢ 
κατασέσηπεν" οὔτε βαρῶν τινῶν ἀχϑοφορίαι ϑλίβουσι 

καὶ καταπονοῦσι τὰ σώματα τῶν κολαζομένων᾽" 

“οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν." 

οὐδ᾽ ἔστιν ὑπόλειμμα σώματος τοῖς τεϑνηκόσι τιμω- 

ρίας ἀπέρεισιν ἀντιτύπου δέξασϑαι δυνάμενον" ἀλλ᾽ 
ὃν χολαστήριον ὡς ἀληϑῶς τῶν κακῶς βιωσάντων, 

ἀδοξία καὶ ἄγνοια καὶ παντελῶς ἀφανιόμός, ὃς αἴρων 

εἰς τὸν ἀμειδῆ ποταμὸν ἀπὸ τῆς λήϑης καταποντίζει 

εἰς ἄβυσσον καὶ ἀχανὲς πέλαγος, ἀχρηστίαν καὶ ἀπρα- 

ξέαν καὶ πᾶσαν ἄγνοιαν καὶ ἀδοξίαν συνεφελκόμενον. 

2 ἐν] ἀ6]. Ἡουνουγάθπυϑ 10. τῶν τὲ γεγον. καὶ τῶν 
ὄντων πέρι τέρποντες αὑτοὺς καὶ συνόντες Ἰάθτῃ 4 840. 
Ἰηβθσιῖῦ ΘαΘΌποταβ, ὟΝ τιοποηΐθ Ἰοοαπι 46 βϑθουπᾶδ τνἱῶ, τῶν 
μέσως βεβιωκότων, ΘΧΟΙαΙΒδ0; 564 Ο Τ᾿. Ἡρυτηδπητι8 51Πη8 80. 
Ἰοοιὺ 106: ἡ δέ γε (ργγο ἡ δὲ ᾽τρέτη) τῶν ἀνοσίως βεβιωκότων 
οοἶί. 1 Βοιρί. 1 ρ. 420 12 οὔτε ἢ: οὐδὲ 14 οἵ, 
οι. 2 218 10 ἀπέρεισιν Ὗ : αἵπερ εἰσὶν 18 ἀγνωσία 
καὶ ἀδοξία οο. Ο ἴρ. παντελὴς ΤυσποῦυΒ [1ὈΌ. ὃς αἴρων 
Ἐς; αἴρων 19 ἀπὸ] ὑπὸ ὙΥ. ἀ6]. ἢ 10. καὶ καταποντίξων ἢ 

10 

20 
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ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΠΟΙΣΙΓΡΟΣΟΩΙΑ, 

ΟΝΗΣΙΚΡΑΤΗΣ, ΣΘΤΉΡΙΧΟΣ, ΛΎΣΙΑΣ. 

1. Ἢ μὲν Φωκίωνος τοῦ χρηστοῦ γυνὴ κόσμον Β 

5 αὑτῆς ἔλεγεν εἶναι τὰ Φωκίωνος στρατηγήματα᾽ ἐγὼ 

δὲ χόσμον ἐμὸν οὐ μόνον ἴδιον, ἀλλὰ γὰρ καὶ κοι- 
νὸν τῶν οἰκείων πάντων ἡγοῦμαι τὴν τοῦ ἐιοῦ 

διδασκάλου περὶ λόγους σπουδήν. τῶν μὲν γὰρ 

στρατηγῶν τὰ ἐπιφανέστατα κατορϑώματα σωτηρίας 

τὸ μόνον οἴδαμεν τῆς ἐκ τῶν παραχρῆμα κινδύνων 

αἴτια γιγνόμενα στρατιώταις ὀλίγοις ἢ πόλει μιᾷ ἢ 

κἂν ἕνί τινι ἔϑνει, βελτίους δ᾽ οὐδαμῶς ποιοῦντα 
οὔτε τοὺς στρατιώτας οὔτε τοὺς πολίτας, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τοὺς ὁμοεϑνεῖρ᾽ τὴν δὲ παιδείαν, οὐσίαν εὐδαιμο- Ο 
τι νίας οὖσαν αἰτίαν τ᾽ εὐβουλίας, οὐ μόνον ἔστιν 

εὑρεῖν ἢ οἴκῳ ἢ πόλει ἢ ἔϑνει χρησίμην, ἀλλὰ παντὶ 
τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει. ὕσῳ οὖν ἡ ἐκ παιδείας 

.} ὠφέλεια μείξων πάντων στρατηγημάτων, τοσούτῳ καὶ 

ἡ περὶ αὐτῆς μνήμη ἀξία σπουδῆς. 

2 2. Τῇ γοῦν δευτέρᾳ τῶν Κρονίων ἡμέρᾳ ὃ καλὸς 
Ὀνησιχράτης ἐπὶ τὴν ἑστίασιν ἄνδρας μουσικῆς ἐπι- 

19 τηδ] τ ἀξιωτέρα 
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στήμονας παρακεκλήκει" ἦσαν δὲ Σωτήριχος ᾽4λεξαν- 
δρεὺς καὶ Μυσίας. εἷς τις τῶν σύνταξιν παρ᾽ αὐτοῦ 

λαμβανόντων. ἐπεὶ δὲ τὰ νομιζόμενα συντετέλεστο 
τὸ μὲν αἴτιον τῆς ἀνθρώπου φωνῆς᾽ ἔφη Ὃὅ τί 

Ὦ ποτ᾽ ἐστίν, ὦ ἑταῖροι, νῦν ἐπιζητεῖν οὐ συμποτικόν᾽ 5 

σχολῆς γὰρ νηφαλιωτέρας δεῖται τὸ ϑεώρημα᾽ ἐπεὶ 

δ᾽ ὁρίζονται τὴν φωνὴν οἵ ἄριστον γραμματικοὶ ἀέρα 
πεπληγμένον αἰσϑητὸν ἀχοῇ, ἐτυγχάνομέν τε χϑὲς 

ἐξητηκότες περὶ γραμματικῆς, ὡς τέχνης ἐπιτηδείου 

γράμμασι τὰς φωνὰς δημιουργεῖν καὶ ταμιεύειν τῇ τὸ 

ἀναμνήσει, ἴδωμεν τίς μετὰ ταύτην δευτέρα πρέ- 

πουσα φωνῇ: ἐπιστήμη. οἶμαι δ᾽ ὅτι μουσική. ὑμνεῖν 
γὰρ εὐσεβὲς καὶ προηγούμενον ἀνθρώποις τοὺς 
χαρισαμένους αὐτοῖς μόνοις τὴν ἔναρϑρον φωνὴν 

ϑεούς" τοῦτο δὲ καὶ Ὅμηρος ἐπεσημήνατο ἐν οἷς τὸ 

λέγει 

ΒΞ οὗ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο, 
καλὸν ἀείδοντες παιήονα, κοῦρον ᾿“χαιῶν, 

μέλποντες ἑκάεργον᾽ ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων." 

ἄγε δή, ὦ μουσικῆς ϑιασῶται, τίς πρῶτος ἐχρήσατο 0 

μουσικῇ, ἀναμνήσατε τοὺς ἑταίρους, καὶ τί εὗρε 
πρὺς αὔξησιν ταύτης ὁ χρόνος καὶ τίνες εὐδόκιμοι 

γεγόνασι τῶν τὴν μουσικὴν ἐπιστήμην μεταχειρι- 

σαμένων" ἀλλὰ μὴν καὶ εἰς πόσα καὶ εἰς τίνα χρή- 

σιμον τὸ ἐπιτήδευμα. ταῦτα μὲν εἶπεν ὁ διδάσκαλορ. 96 
Ρ 8, Ὁ δὲ Μυσίας ὑπολαβὼν 'παρὰ πολλοῖς᾽ ἔφη 

8 ἐτυγχάνομεν ἕ: τυγχάνομεν 10 γράμμασι Ηρτνοῖ- 
ἀρμαβ: γραμμαῖς 11 Ήοτῃ. 4 412 
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᾿“ἐξητημένον πρόβλημα ἐπιξητεῖς, ἀγαϑὲ Ὀνησίκρατες" 

τῶν τὲ γὰρ Πλατωνικῶν οἱ πλεῖστοι καὶ τῶν ἀπὸ 
τοῦ Περιπάτου φιλοσόφων οἵ ἄριστοι περί τε τῆς 

ἀρχαίας μουσικῆς συντάξαι ἐσπούδασαν καὶ περὶ 

δτῆς αὐτῇ γεγενημένης παραφϑορᾶς" ἀλλὰ γὰρ καὶ 
γραμματικῶν καὶ ἁρμονικῶν οἵ ἐπ’ ἄκρον παιδείας 

ἐληλακότες πολλὴν σπουδὴν περὶ τοῦτο πεποίηνται. 
πολλὴ γοῦν ἡ τῶν συντεταχότων διαφωνία. ᾿Ἧρα- 

κλείδης δ᾽ ἐν τῇ Συναγωγῇ τῶν ἐν μουσικῇ τὴν 

10 χιϑαρῳδίαν καὶ τὴν κιϑαρῳδικὴν ποίησιν πρῶτόν 

φησιν ᾿Δμφίονα ἐπινοῆσαι τὸν Ζ)ιὸς καὶ ᾿Αντιόπης, 

τοῦ πατρὸς δηλονότι διδάξαντος αὐτόν. πιστοῦται 1189 

δὲ τοῦτο ἐκ τῆς ἀναγραφῆς τῆς ἐν Σικυῶνι ἀπο- 
κειμένης, δι’ ἧς τάς τε ἱερείας τὰς ἐν "άργει καὶ 

τό τοὺς ποιητὰς καὶ τοὺς μουσικοὺς ὀνομάζει. κατὰ 

ὃὲ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν καὶ Λίνον τὸν ἐξ Εὐβοίας 

ϑρήνους πεποιηκέναι λέγει καὶ 'άνϑην τὸν ἐξ ᾿ἡνϑη- 
δόνος τῆς Βοιωτίας ὕμνους καὶ Πίερον τὸν ἐκ Πιε- 

ρίας τὰ περὶ τὰς Μούσας ποιήματα" ἀλλὰ καὶ Φιλάμ- 

ομῶνα τὸν ΖὨελφὺν “ητοῦς τε καὶ ᾿Δρτέμιδος καὶ 

᾿ἀπόλλωνος γένεσιν δηλῶσαι ἐν μέλεσι καὶ χοροὺς 
πρῶτον περὶ τὸ ἐν Ζ.ελφοῖς ἱερὸν στῆσαι" Θάμυριν 

δὲ τὸ γένος Θρᾷκα εὐφωνότερον καὶ ἐμμελέστερον Β 

πάντων τῶν τότε ἦσαι, ὡς ταῖς Μούσαις, κατὰ τοὺς 

ο5 ποιητάς, εἰς ἀγῶνα καταστῆναι" πεποιηκέναι δὲ τοῦ- 

τον ἱστορεῖται Τιτάνων πρὸς τοὺς ϑεοὺς πόλεμον" 

ὅ αὐτῇ Χ: αὐτοῖς αυὺ αὐτῆς 9 τὴν κιϑαρῳδίαν καὶ] 

46]. γΟΙΚυηδ μη 
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γεγονέναι δὲ καὶ Ζημόδοκον Κερκυραῖον παλαιὸν 
μουσικόν, ὃν πεποιηκέναι ᾿Ιλίου τε πόρϑησιν καὶ 
᾿“φροδίτης καὶ ἩΗφαίστου γάμον: ἀλλὰ μὴν καὶ 
Φήμιον ᾿Ιϑακήσιον νόστον τῶν ἀπὸ Τροίας μετ᾽ 
᾿Ζγαμέμνονος ἀνακομισϑέντων ποιῆσαι. οὐ λελυ- 
μένην δ᾽ εἶναι τῶν προειρημένων τὴν τῶν ποιη- 

μάτων λέξιν καὶ μέτρον οὐκ ἔχουσαν, ἀλλὰ καϑάπερ 

Ο Στησιχύόρου τε καὶ τῶν ἀρχαίων μελοποιῶν, οἵ 
ποιοῦντες ἔπη, τούτοις μέλη περιετίϑεσαν" καὶ γὰρ 

τὸν Τέρπανδρον᾽ ἔφη ᾿κιϑαρῳδικῶν ποιητὴν ὄντα τὸ 
νόμων, κατὰ νόμον ἕκαστον τοῖς ἔπεσι τοῖς ἑαυτοῦ 

καὶ τοῖς Ὁμήρου μέλη περιτιϑέντα ἄδειν ἐν τοῖς 
ἀγῶσιν" ἀποφῆναι δὲ τοῦτον λέγει ὀνόματα πρῶτον 
τοῖς κιϑαρῳδικοῖς νόμοις ὁμοίως δὲ Τερπάνδρῳ 

Κλονᾶν, τὸν πρῶτον συστησάμενον τοὺς αὐλῳδικοὺς 15 

νόμους καὶ τὰ προσόδια. ἐλεγείων τε καὶ ἐπῶν 
ποιητὴν γεγονέναι" καὶ Πολύμνηστον τὸν Κολο- 
φώνιον τὸν μετὰ τοῦτον γενόμενον τοῖς αὐτοῖς 
χρήσασϑαι ποιήμασιν." 

Ὁ 4. “Οἱ δὲ νόμοι οἵ κατὰ τούτους, ἀγαϑὲ Ὀνη- 30 
σίκρατες, αὐλῳδικοὶ ἦσαν, ᾿άπόϑετος, Ἔλεγοι, Κω- 
μάρχιος, ΖΣχοινίων, Κηπίων τε καὶ Ζεῖος καὶ Τρι- 
μελής᾽ ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ καὶ τὰ Πολυμνάστια 
καλούμενα ἐξευρέϑη. οἵ δὲ τῆς κιϑαρῳδίας νόμοι 

πρότερον πολλῷ χρόνῳ τῶν αὐλῳδικῶν κατεστά- 95 

σι 

ἴ καϑάπερ ἡ Ὗ 11 νόμον] προοίμιον ΒΕ Κα 
21 ἔλεγος ΕὙΔΗΚΙᾺΒ 22 τὲ καὶ Ζεῖος) τενέδιος Ατηγοῦαβ. 
τε καὶ Λεῖος ΝΥ. τε καὶ Τεῖος Βαυγοίϊαβ. ἐπικήδειος ὟἯΥ Θ8ὺ- 
ῬΠΔ]185 10. Τριμερής Χ 28 πολυμνήστεια ἨἩΘΥ ΟΥ̓ Θητ5 
6011. Ξοῃο]. Αν. θαυ. 1284 
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ϑησαν ἐπὶ Τερπάνδρου᾽ ἐκεῖνος γοῦν τοὺς κιϑαρω- 
δικοὺς πρότερος ὠνόμασε, Βοιώτιόν τινα καὶ Αἰόλιον 

Τροχαῖόν τε καὶ Ὀξὺν Κηπίωνά τε καὶ Τερπάν- 
δρειον καλῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ Τετραοίδιον. πεποίηται 

5ὃὲ τῷ Τερπάνδρῳ καὶ προοίμια κιϑαρωδικὰ ἐν 
ἔπεσιν. ὅτι δ᾽ οἱ κιϑαρῳδικοὶ νόμοι οἵ πάλαι ἐξ Ἐ 

ἐπῶν συνίσταντο, Τιμόϑεος ἐδήλωσε᾽ τοὺς γοῦν 

πρώτους νόμους ἐν ἔπεσι διαμιγνύων διϑυραμβικὴν 

λέξιν ἦδεν, ὕπως μὴ εὐθὺς φανῇ παρανομῶν εἰς 
τὸ τὴν ἀρχαίαν μουσικήν. ἔοικε δὲ κατὰ τὴν τέχνην 

τὴν κιϑαρῳδικὴν ὃ Τέρπανδρος διενηνοχέναι" τὰ 
Πύϑια γὰρ τετράκις ἕξῆς νενικηκὼς ἀναγέγραπται. 

καὶ τοῖς χρόνοις δὲ σφόδρα παλαιός ἐστι" πρεσβύ- 

τερον γοῦν αὐτὸν ᾿4ρχιλόχου ἀποφαίνειν Γλαῦκος ὃ 

1:5 ἐξ ̓ Ιταλίας ἐν συγγράμματί τινι τῷ Περὶ τῶν ἀρχαίων 

ποιητῶν τε καὶ μουσικῶν φησὶ γὰρ αὐτὸν δεύτερον 

γενέσϑαι μετὰ τοὺς πῤώτους ποιήσαντας αὐλῳδίαν.᾽ 

ὅ. “᾿Δλέξανδρος δ᾽ ἐν τῇ Συναγωγῇ τῶν περὶ 
Φρυγίας κρούματα Ὄλυμπον ἔφη πρῶτον εἰς τοὺς 

0. Ἕλληνας κομίσαι, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ᾿Ιδαίους “Ιακτύ- 

λους Ὕαγνιν δὲ πρῶτον αὐλῆσαι. εἶτα τὸν τούτου 
υἱὸν Μαρσύαν, εἶτ᾽ Ὄλυμπον᾽ ἐξηλωκέναι δὲ τὸν 
Τέρπανδρον Ὁμήρου μὲν τὰ ἔπη Ὀρφέως δὲ τὰ 

μέλη. ὃ δ᾽ Ὀρφεὺς οὐδένα φαίνεται μεμιμημένοφ᾽ 

ωῃ οὐδεὶς γάρ πῶ γεγένητο, εἰ μὴ οἵ τῶν αὐλωδικῶν 

μξ 
ΕΣ 

2 πρότερον ὙὟ. πρῶτος Κ᾽ ΟἸἸλδ Πηυ8 16 τινι τῷ] 

τῷ ὟΝ. Ἑονῦ. τινι αν τῷ 11 αὐλῳδίαν] αὐλητικήν ἊΝ οϑύ- 

ῬΒ8118 φῦ αὐλῳδικῶν] αὐλητικῶν ὙΥ οδύρ Βα ]ῖι8. αὐλητι- 

κῶν νόμων ΒοΥρΊ Κῖτ5 
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ποιηταί" τούτοις δὲ χατ᾽ οὐδὲν τὸ Ὀρφικὸν ἔργον 
1188 ξοικε. Κλονᾶς δ᾽ ὁ τῶν αὐλῳδικῶν νόμων ποιητής, 

ὁ ὀλίγῳ ὕστερον Τερπάνδρου γενόμενος, ὡς μὲν 
᾿ἡρκάδες λέγουσι, Τεγεάτης ἦν, ὡς δὲ Βοιωτοί, Θη- 
βαῖος. μετὰ δὲ Τέρπανδρον καὶ Κλονᾶν ᾿Αρχίλοχος 5 
παραδίδοται γενέσϑαι. ἄλλοι δέ τινὲς τῶν συγ- 

γραφέων ΄4ρδαλόν φασι Τροιζήνιον πρότερον Κλονᾶ 
τὴν αὐλῳδικὴν συστήσασϑαι μοῦσαν" γεγονέναι δὲ 

καὶ Πολύμνηστον ποιητὴν Μέλητος τοῦ Κολοφωνίου 

υἱόν. ὃν Πολύμνηστόν τὲ καὶ Πολυμνήστην νόμους 

ποιῆσαι. περὶ δὲ Κλονᾶ, ὅτι τὸν ᾿4πόϑετον νόμον 
καὶ Σχοινίωνα πεποιηκὼς εἴη, μνημονεύουσιν οἵ 

ἀναγεγραφότες" τοῦ δὲ Πολυμνήστου καὶ Πίνδαρος 

Β καὶ ᾿Δλχμὰν οἵ τῶν μελῶν ποιηταὶ ἐμνημόνευσαν" 

τινὰς δὲ τῶν νόμων τῶν κιϑαρῳδικῶν τῶν ὑπὸ ιτ5 
Τερπάνδρου πεποιημένων Φιλάμμωνά φασι τὸν 

ἀρχαῖον τὸν “ΖΙελφὺὸν συστήσασϑαι." 

6. “Τὸ δ᾽ ὅλον ἣ μὲν κατὰ Τέρπανδρον κιϑα- 
ρῳδία καὶ μέχρι τῆς Φρύνιδος ἡλικίας παντελῶς 

ἁπλῆ τις οὖσα διετέλει. οὐ γὰρ ἐξῆν τὸ παλαιὸν 30 
οὕτω ποιεῖσϑαι τὰς κιϑαρῳδίας ὡς νῦν οὐδὲ μετα- 

φέρειν τὰς ἁρμονίας καὶ τοὺς ῥυϑμούς᾽ ἐν γὰρ 

τοῖς νόμοις ἑἕχάστῳ διετήρουν τὴν οἰκείαν τάσιν" 

Ο διὸ καὶ ταύτην ἐπωνυμίαν εἶχον νόμοι γὰρ προση- 

γορεύϑησαν, ἐπειδὴ οὐκ ἐξῆν παραβῆναι καϑ' ἕκα- 56 

στον νενομισμένον εἶδος τῆς τάσεως. τὰ γὰρ πρὸς 

" 0 

ΟΣ ΡΟΝ ον ΩΣ 1 

10 Πολύμνηστον δὲ καὶ Πολυμνήστιον νόμον Ὑο1Κ- 
τη η8 25 παραβῆναι] δα, ὡς ἐβούλοντο ἀο]δῖο ῥγοχίτηο 
ὡς βούλονται Υἡὦἡ 20 τὰ] τὸ οποίαβ (ματα. 822) οὐ Τα ΘΌΠΘ. 18 
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τοὺς ϑεοὺς ὡς βούλονται ἀφοσιωσάμενοι ἐξέβαινον 

εὐθὺς ἐπί τε τὴν Ὁμήρου καὶ τῶν ἄλλων ποίησιν" 
δῆλον δὲ τοῦτ᾽ ἐστὶ διὰ τῶν Τερπάνδρου προοιμίων. 
ἐποιήϑη δὲ καὶ τὸ σχῆμα τῆς κιϑάρας πρῶτον κατὰ 

5 Κηπίωνα, τὸν Τερπάνδρου μαϑητήν" ἐκλήϑη δ᾽ 

᾿Δσιὰς διὰ τὸ χεχρῆσϑαι τοὺς “εσβίους αὐτῇ κιϑα- 

ρῳδοὺς πρὸς τῇ “σία κατοικοῦντας. τελευταῖον δὲ 
Περίκλειτόν φασι κιϑορῳδὸν νικῆσαι ἐν “ακεδαί.- 

μον. Κάρνεια, τὸ γένος ὄντα Ζ“έσβιον᾽ τούτου δὲ 

το τελευτήσαντος, τέλος λαβεῖν Δεσβίοις τὸ συνεχὲς 

τῆς κατὰ τὴν κιϑαρῳδίαν διαδοχῆς. ἔνιοι δὲ πλα- 

νώμενοι νομίζουσι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Τερ- 

πάνδρῳ ᾿Ιππώνακτα γεγονέναι" φαίνεται δ᾽ “Ἱππώ- 

νακτος καὶ Περίκλειτος ὧν πρεσβύτερος. 

15 1. “Ἐπεὶ δὲ τοὺς αὐλῳδικοὺς νόμους καὶ κιϑαρῳ- 

δικοὺς ὁμοῦ τοὺς ἀρχαίους ἐμπεφανίκαμεν, μεταβησό- 

μεϑα ἐπὶ μόνους τοὺς αὐλῳδικούς. λέγεται γὰρ 
τὸν προειρημένον Ὄλυμπον, αὐλητὴν ὄντα τῶν ἐκ 
Φρυγίας, ποιῆσαν νόμον αὐλητικὸν εἰς ᾿Δπόλλωνα 

0 τὸν χαλούμενον Πολυκέφαλον᾽ εἶναι δὲ τὸν Ὄλυμ- 
πον τοῦτόν φασιν ἕνα τῶν ἀπὸ τοῦ πρώτου Ὀλύμ- 
που τοῦ Μαρσύου, πεποιηκότος εἰς τοὺς ϑεοὺς τοὺς 

νόμους" οὗτος γὰρ παιδικὰ γενόμενος Μαρσύου καὶ 

τὴν αὔλησιν μαϑὼν παρ᾽ αὐτοῦ τοὺς νόμους τοὺς 

56 ἁρμονικοὺς ἐξήνεγκεν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, οἷς νῦν 

12 αὐτὸν 17 μόνους] νόμους ΝΥ Θδῦρ Βα! 18. οὰπὶ 

ἄυσοθυβ οοαᾶ. 10, αὐλῳδικούς] αὐλητικούς ὙΟἸἸκπΠμτ85 

90 εἶναι δὲ --- τοὺς νόμους] τοροπῖῦ ροβῦ τὸν νόμον τοῦτον 

(Ὁ. 491 11π. 4) ΥΥ̓́ΘβύρΒ "5 22 Μαρσύου] ααὰ, τοῦ ΝΥ 

Ε 
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χρῶνται οἵ “Ἕλληνες ἐν ταῖς ἑορταῖς τῶν ϑεῶν. 

ἄλλοι δὲ Κράτητος εἶναί φασι τὸν Πολυκέφαλον 
νόμον, γενομένου μαϑητοῦ Ὀλύμπου" ὃ δὲ Πρατίνας 
Ὀλύμπον φησὶν εἶναι τοῦ νεωτέρου τὸν νόμον 

τοῦτον. τὸν δὲ καλούμενον “Αρμάτιον νόμον λέγε- 5 

ται ποιῆσαι ὃ πρῶτος Ὄλυμπος. ὁ Μαρσύου μαϑη- 
ΒΕ τής. τὸν δὲ Μαρσύαν φασί τινες Μάσσην καλεῖσϑαι" 

οἱ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ Μαρσύαν εἶναι δ᾽ αὐτὸν ᾿Ὑάγνιδος 
υἱόν, τοῦ πρώτου εὑρόντος τὴν αὐλητικὴν τέχνην. 

ὅτε δ᾽ ἐστὶν Ὀλύμπου ὃ ἁρμάτιος νόμος, ἐκ τῆς 

Γλαύκου ἀναγραφῆς τῆς ὑπὲρ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν 
μάϑοι ἄν τις. καὶ ἔτι γνοίη ὅτι Στησίχορος ὁ Ἵμε- 

ραῖος οὔτ᾽ Ὀρφέα οὔτε Τέρπανδρον οὔτ᾽ ᾿Δρχίλοχον 
οὔτε Θαλήταν ἐμιμήσατο, ἀλλ᾽ Ὄλυμπον, χρησάμενος 

τῷ ἁρματίῳ νόμῳ καὶ τῷ κατὰ δάκτυλον εἴδει, ὅ τ 
τινες ἐξ ὀρϑίου νόμου φασὶν εἶναι. ἄλλοι δέ τινες 
ὑπὸ Μυσῶν εὑρῆσϑαι τοῦτον τὸν νόμον" γεγονέναι 

γάρ τινας ἀρχαίους αὐλητὰς Μυσούς.᾽ 

8. “Καὶ ἄλλος δ᾽ ἐστὲν ἀρχαῖος νόμος καλούμενος 

Κραδίας, ὅν φησιν “Ἱππῶναξ Μίμνερμον αὐλῆσαι. 30 
1184 ἐν ἀρχῇ γὰρ ἐλεγεῖα μεμελοποιημένα οἵ αὐλῳδοὶ 

ἦδον" τοῦτο δὲ δηλοῖ ἡ τῶν Παναϑηναίων γραφὴ 
ἡ περὶ τοῦ μουσικοῦ ἀγῶνος. γέγονε δὲ καὶ Σιακά- 

δας ᾿᾽Δργεῖος ποιητὴς μελῶν τε καὶ ἐλεγείων μεμελο- 

ΓΝ 0 

6 ὁ πρῶτος] τιδ]ῖτη πρῶτος ὁ 8 οὔ] οὔκ 18 ᾽ρχί- 
λοχον Βατροίϊαβ: ἀντίλοχον 16 ὅ Ατιγοίυϑ: οὗ 21 ἐν 
ἀρχῇ γὰρ ἐλεγεῖα --- --- --- τοῦ τριμεροῦς νόμου (ρ. 49 
11η. 12}] ὑσαπβροηὶϊῦ ροβὺ ἐλεγείων (ρ. 495 1ἴη. 25) Ὁ οβῦρ Βδ 115 
92 γραφὴ] ἀναγραφὴ Οο)οῦύῃβ 60]]. ». 1182 8 24 ὃ Αργεῖος 
ὙΝ οβύρβα τὰ 
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ποιημένων" ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ ποιητὴς ἀγαϑὸς καὶ τὰ 

Πύϑια τρὶς νενικηκὼς ἀναγέγραπται" τούτου καὶ 

Πίνδαρος μνημονεύει᾽ τόνων γοῦν τριῶν ὄντων 

κατὰ ΠἊολύμνηστον καὶ Σαχάδαν, τοῦ τε Ζωρίου 

5 καὶ Φρυγίου καὶ “υδίου, ἐν ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων 
τόνων στροφὴν ποιήσαντά φασι τὸν Σακάδαν δι- Β 

δάξαι ἄδειν τὸν χορὸν ΖΙωριστὶ μὲν τὴν πρώτην, 
Φρυγιστὶ δὲ τὴν δευτέραν, “υδιστὶ δὲ τὴν τρίτην" 
καλεῖσθαι δὲ τριμερῇ τὸν νόμον τοῦτον διὰ τὴν 

τὸ μεταβολήν. ἐν δὲ τῇ ἐν Σικυῶνι ἀναγραφῇ τῇ 
περὶ τῶν ποιητῶν Κλονᾶς εὑρετὴς ἀναγέγραπται 

τοῦ τριμεροῦς νόμου. 
9, “Ἢ μὲν οὖν πρώτη κατάστασις τῶν περὶ τὴν 

μουσικὴν ἐν τῇ Σπάρτῃ, Τερπάνδρου καταστήσαντος, 

15 γεγένηται" τῆς δευτέρας δὲ Θαλήτας τε ὁ Γορτύνιος 

καὶ Ξπενόδαμος ὁ Κυϑήριος καὶ Ξενόκριτος ὁ “οκρὸς 

καὶ Πολύμνηστος ὃ Κολοφώνιος καὶ Σακάδας ὃ ̓ 4ρ- 
γεῖος μάλιστα αἰτίαν ἔχουσιν ἡγεμόνες γενέσθαι" Ο 
τούτων γὰρ εἰσηγησαμένων τὰ περὶ τὰς γυμνοπαι- 

ο δίας τὰς ἐν “ακεδαίμονι λέγεται κατασταϑῆναι, τὰ 

περὶ τὰς ἀποδείξεις τὰς ἐν ᾿Δρκαδίᾳ, τῶν τὲ ἐν 

"άργει τὰ ἐνδυμάτια καλούμενα. ἦσαν δ᾽ οἵ περὶ 

Θαλήταν τε καὶ Ξενόδαμον καὶ Ξενόκριτον ποιηταὶ 

παιάνων, οἵ δὲ περὶ Πολύμνηστον τῶν ὀρϑίων 

95 χαλουμένων, οἵ δὲ περὶ Σακάδαν ἐλεγείων. ἄλλοι 

δὲ Ξενόδαμον ὑπορχημάτων ποιητὴν γεγονέναι φασὶ 

καὶ οὐ παιάνων, καϑάπερ Πρατίνας᾽ καὶ αὐτοῦ δὲ 

1 ποιητὴς] αὐλητὴς ὟὟ 9 τριμελῆ -- τριμελοῦς νόμου 

Βαχούναβ 
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1 
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τοῦ Ξενοδάμου ἀπομνημονεύεται ἄσμα. ὅ ἐστι φα- 

νερῶς ὑπόρχημα. κέχρηται δὲ τῷ γένει τῆς ποιή- 

σεῶς ταύτης καὶ Πίνδαρος" ὁ δὲ παιὰν ὅτι διαφορὰν 

ἔχει πρὸς τὰ ὑπορχήματα,. τὰ Πινδάρου ποιήματα 

δηλώσει" γέγραφε γὰρ καὶ παιᾶνας καὶ ὑπορχήματα.᾽ 

10. “Καὶ Πολύμνηστος δ᾽ αὐλῳδικοὺς νόμους 
"} "3 ἌΜΕ Χ Ὡς, ἐῷ , ΄ - , , 
ἐποίησεν" ἐν δὲ τῷ ὀρϑίῳ νόμῳ τῇ μελοποιίᾳ κεχρη- 

ται. καϑάπερ οἵ ἁρμονικοί φασιν, οὐκ ἔχομεν δ᾽ 
ἀκριβῶς εἰπεῖν" οὐ γὰρ εἰρήκασιν οἱ ἀρχαῖοί τι περὶ 
τούτου. καὶ περὶ Θαλήτα δὲ τοῦ Κρητός, εἰ παιά- 

νῶν γεγένηται ποιητής, ἀμφισβητεῖται. Γλαῦκος 

γὰρ μετ᾽ ᾿Αρχίλοχον φάσκων γεγενῆσθαι Θαλήταν 

μεμιμῆσϑαι μὲν αὐτόν φησι τὰ ᾿Αρχιλόχου μέλη. 

ἐπὶ δὲ τὸ μαχρότερον ἐκτεῖναι. καὶ Μάρωνα καὶ 

Κρητικὸν δυϑμὸν εἰς τὴν μελοποιίαν ἐνθεῖναι" οἷς 

᾿Αρχίλοχον μὴ κεχρῆσθαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ Ὀρφέα οὐδὲ 
Τέρπανδοον᾽ ἐκ γὰρ τῆς Ὀλύμπου αὐλήσεως Θαλή- 

ταν φασὶν ἐξειργάσϑαν ταῦτα καὶ δόξαι ποιητὴν 
ἀγαϑὸν γεγονέναι. περὶ δὲ ἱΞξενοχρίτου ὃς ἦν τὸ 

γένος ἐκ Δοχρῶν τῶν ἐν ᾿Ιταλία, ἀμφισβητεῖται εἰ 30 

παιάνων ποιητὴς γέγονεν" ἡρωικῶν γὰρ ὑποϑέσεων 

πράγματα ἐχουσῶν ποιητὴν γεγονέναι φασὶν αὐτόν" 

διὸ καί τινας διϑυράμβους καλεῖν αὐτοῦ τὰς ὑπο- 

ἐν] εἰ ΜοΙΚυθθηθθβ Ὁ. τῇ] ἐν τῇ ἰάθη 8 δ᾽] 
48]. 1Ιά6πὶ 14 καὶ Μάρωνα)] καὶ παίωνα 1 ΒοΒ 6115. καὶ 
τὸν ἐπιβατὸν παίωνα ΝΥ δϑδῦρ μα! ὰ5 22 πράγματα] φρυάγματα 
ΒαυτοίδαβΒ. δράματα ΜοΙ Κα πασΒ. Τϑουπᾶτη Ῥυϑθῆχιῦ νν ϑϑῦ- 
ῬΒαΙ5. ϑ'ϑα π1}}1}} ἄθθβϑθ νἱᾶ. πθαὰθ πράγματα οΟΥ̓ΤαΡ ΠῚ 
αϑὺ; πράγματα οπῖμὰ ἢ. 1. δΒιηῦ περιπλοκαί τινὲς καὶ περι- 
πέτεια!, ἀαπ τηδχίθηθ ἀγαχηδύττη ὈΥΟΡΥΔ6 βαπῦ. γιά. ΤΠο- 
ΒΒΌΓΙΒ 8. Υ͂. παρα φῷ 

τιραδ δε τεδθρι δϑυλις, οἰ νον ἄχ, ὡς 



10 
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20 
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ϑέσεις᾽ πρεσβύτερον δὲ τῇ ἡλικίᾳ φησὶν ὃ Γλαῦκος 
Θαλήταν Ξενοκρίτου γεγονέναι. ᾿ 

11. “Ὄλυμπος δὲ, ὡς ᾿Δριστόξενός φησιν, ὑπολαμ- 
βάνεται ὑπὸ τῶν μουσικῶν τοῦ ἐναρμονίου γένους 

εὑρετὴς γεγενῆσθαι" τὰ γὰρ πρὸ ἐκείνου πάντα διά- 

τονα καὶ χρωματικὰ ἦν. ὑπονοοῦσι δὲ τὴν εὕρεσιν 
τοιαύτην τινὰ γενέσθαι" ἀναστρεφόμενον τὸν Ὄλυμ- 

πον ἐν τῷ διατόνῳ καὶ διαβιβάζοντα τὸ μέλος πολ- 

λάκις ἐπὶ τὴν διάτονον παρυπάτην, τοτὲ μὲν ἀπὸ 
τῆς παραμέσης τοτὲ δ᾽ ἀπὸ τῆς μέσης, καὶ παρα- 

βαίνοντα τὴν διάτονον λιχανὸν καταμαϑεῖν τὸ κάλλος 

τοῦ ἤϑους., καὶ οὕτω τὸ ἐκ τῆς ἀναλογίας συνεστη- 

κὺὸς σύστημα ϑαυμάσαντα καὶ ἀποδεξάμενον ἐν τούτῳ 1180 

ποιεῖν ἐπὶ τοῦ “]ωρίου τόνου οὔτε γὰρ τῶν τοῦ 

διατόνου ἰδίων οὔτε τῶν τοῦ χρώματος ὅπτεσϑαι 

ἀλλ: ἤδη τῶν τῆς ἁρμονίας. εἶναι δ᾽ αὐτῷ τὰ 
πρῶτα τῶν ἐναρμονίων τοιαῦτα. τιϑέασι γὰρ τού- 

- ΝΕ κ᾿ (τ ΄ - τῶν πρῶτον τὸν σπονδεῖον, ἐν ᾧ οὐδεμία τῶν διαι- 
΄ 

΄ 

ρέσεων τὸ ἴδιον ἐμφαίνει, εἰ μή τις εἰς τὸν συντο- 

νώτερον σπονδειασμὸν βλέπων αὐτὸ τοῦτο διάτονον 

εἶναι ἀπεικάσει. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ ψεῦδος καὶ ἐκ- 

μελὲς ϑήσει ὃ τοιοῦτο τιϑείς᾽ ψεῦδος μέν, ὅτι διέσει 

ἔλαττόν ἐστι τόνου τοῦ περὶ τὸν ἡγεμόνα κειμένου" 

ἐκμελὲς δέ, ὅτι, καὶ εἴ τις ἐν τῇ τοῦ τονιαίου δὺυ- 

10 ἤδη Βαυτοίθαθ: οὐδὲ 18 τὸν σπονδεῖον) τὸν σπον- 

δειασμὸν οΙΚηιαπη8. τὸ σπονδεῖον ΝῊ Θϑῦρ 18 19 δε 

μή τις -- --- --- τὸ δὲ σύνϑετον) ἰχαπδρομὶῦ ρΡοδϑῦ τονιαέου 

χρώματος (ρ. ὅ2ὅ, 28) ὙΥ οδύρμα! 8 20 τοῦτο] Δα. σύντονον 

τάθια 
ῬΙυΐδτομὶ Μοτγα]ία. Υ̓]. ΥἹ. 82 
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νόμει τιϑείη τὸ τοῦ συντονωτέρου δπονδειασμοῦ 

ἴδιον. συμβαίνοι ἂν δύο ἑξῆς τίϑεσϑαι δίτονα, τὸ 
μὲν ἀσύνϑετον τὸ δὲ σύνθετον" τὸ γὰρ ἐν ταῖς 
μέσαις ἐναρμόνιον πυκνὸν, ᾧ νῦν χρῶνται, οὐ δοκεῖ 

τοῦ ποιητοῦ εἶναι. «ὁάδιον δ᾽ ἐστὶ συνιδεῖν, ἐάν Ὁ 
τις ἀρχαϊκῶς τινος αὐλοῦντος ἀκούσῃ ἀσύνϑετον 

γὰρ βούλεται εἶναι καὶ τὸ ἐν ταῖς μέσαις ἡμιτόνιον. 

τὰ μὲν οὖν πρῶτα τῶν ἐναρμονίων τοιαῦτα᾽ ὕστερον 
δὲ τὸ ἡμιτόνιον διῃρέϑη ἔν τε τοῖς Δυδίοις καὶ ἐν 

τοῖς Φρυγίοις. φαίνεται δ᾽ Ὄλυμπος αὐξήσας μου- τὸ 

σικὴν τῷ ἀγένητόν τι χαὶ ἀγνοούμενον ὑπὸ τῶν 

ἔμπροσϑεν εἰσαγαγεῖν, καὶ ἀρχηγὸς γενέσϑαι τῆς 

Ἑλληνικῆς καὶ καλῆς μουσικῆς." 

12. “Ἔστι δέ τις καὶ περὶ τῶν ῥυϑμῶν λόγος" 

Ο γένη γάρ τινὰ καὶ εἴδη δυϑμῶν προσεξευρέϑη, ἀλλὰ τὸ 
μὴν καὶ μελοποιιῶν τε καὶ ῥυϑμοποιιῶν. προτέρα 
μὲν γὰρ ἡ Τερπάνδρου καινοτομία καλόν τινὰ τρό- 

πον εἰς τὴν μουσικὴν εἰσήγαγε. Πολύμνηστος δὲ 

μετὰ τὸν Τερπάνδρειον τρόπον, ᾧ καὶ ἐχρήσατο, 
καὶ αὐτὸς μέντοι ἐχόμενος τοῦ καλοῦ τύπου, ὡσαύ- 30 

τως δὲ καὶ Θαλήτας καὶ Σακάδας᾽ καὶ γὰρ οὗτοι 
κατά γὲ τὰς ῥυϑμοποιίας ἱκανοί, οὐκ ἐκβαίνοντες 

μέντοι τοῦ καλοῦ τύπου. ἔστι δέ τις ᾿Δλκμανικὴ 

2 δίτονα Ν: διάτονα 1]. διαστήματα, τονιαῖα ΥΥ οεύ- 
Τ : 8 οὐ 7 ἐν ταῖς μέσαις] ἐν ταῖς ὑπάταις καὶ 
(τα! πὶ καὶ ταῖς) μέσαις Βαυτγούδυβ ὅ τοῦ] τούτου τοῦ 
160 Βυγοίϊαβ: μελοποιῶν τε καὶ ῥυϑμοποιῶν Ἰ1ΌΥ]. μεῦρος 
ποιιῶν τὲ καὶ ᾿ῥυϑμοποιιῶν ὙΥ οεύρμ δ] α8 19 καὶ ᾧ] ᾧ 
καὶ ὟὟ. καινῷ ὙΥ οβὕρμα!αβ; τηϑῆτα ἐδίῳ 28 μέντοι 
Ὑ: μὲν 
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καινοτομία καὶ Στησιχόρειος, καὶ αὐταὶ οὐκ ἀφε- 
στῶσαι τοῦ καλοῦ. Κρέξος δὲ καὶ Τιμόϑεος καὶ 

Φιλόξενος καὶ οἵ κατ᾽ αὐτοὺς τὴν ἡλικίαν γεγονότες 

ποιηταὶ φορτικώτεροι καὶ φιλόκαινοι γεγόνασι. τὸν 

5. φιλάνθρωπον καὶ ϑεματικὸν νῦν ὀνομαξόμενον τρό- 

πον διώξαντες" τὴν γὰρ ὀλιγοχορδίαν καὶ τὴν ἁπλό- 

τητα καὶ σεμνότητα τῆς μουσικῆς παντελῶς ἀρχαϊκὴν 
εἶναι συμβέβηκεν". ! 
19. “Εἰρηκὼς κατὰ δύναμιν περί τε τῆς πρώτης 

τὸ μουσικῆς καὶ τῶν πρῶτον εὑρόντων αὐτὴν καὶ ὑπὸ 
τίνων κατὰ χρόνους ταῖς προσεξευρέσεσιν ηὔξηται 
χαταπαύσω τὸν λόγον καὶ παραδώσω τῷ ἑταίρῳ 
Σωτηρίχῳ, ἐσπουδακότι οὐ μόνον περὶ μουσικὴν 

ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν ἄλλην ἐγκύκλιον παιδείαν" ἡμεῖς 

ι5 γὰρ μᾶλλον χειρουργικῷ μέρει τῆς μουσικῆς ἐγγε- 

γυμνάσμεϑα. ὁ μὲν “υσίας ταῦτ᾽ εἰπὼν κατέπαυσε 

τὸν λόγον. 

14. Σωτήριχος δὲ μετὰ τοῦτον ὧδέ πως ἔφη" 
“ὑπὲρ σεμνοῦ ἐπιτηδεύματος καὶ ϑεοῖς μάλιστω ἀρέ- 

οοὅκοντος. ὠγαϑὲ Ὀνησίκρατες, τοὺς λόγους ἡμᾶς 
προετρέψω ποιήσασϑαι. ἀποδέχομαι μὲν οὖν τῆς 
συνέσεως τὸν διδάσκαλον “Μυσίαν. ἀλλὰ μὴν καὶ 
τῆς μνήμης ἣν ἐπεδείξατο περί τὲ τοὺς εὑρετὰς 

τῆς πρώτης μουσικῆς καὶ περὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα 

.5 συγγεγραφύτας᾽ ὑπομνήσω δὲ τοῦϑ᾽,, ὅτι τοῖς ἀναγε- 

γραμμένοις μόνοις κατακολουϑήσας πεποίηται τὴν 

1 ρυΐὰβ καὶ 84. γΑ]ρΆ] 5 ἴθ. αὐταὶ ΘαθΌπθταβ: αὗται 
8 τὴν ἡλικίαν) ἀΌ6556. Τη8]}11| ὅ τρόπον ῬϑοΠΟΙ 6] 18 

10 πρώτων 
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δεῖξιν. ἡμεῖς δ᾽ οὐκ ἄνϑρωπόν τινα παρελάβομεν 

εὑρετὴν τῶν τῆς μουσικῆς ἀγαϑῶν, ἀλλὰ τὸν πάδαις 

ταῖς ἀρεταῖς κεκοσμημένον ϑεὸν ᾿Ζπόλλωνα. οὔτε 

γὰρ Μαρσύου ἢ Ὀλύμπου ἢ 'Ὑάγνιδος, ὥς τινες 

οἴονται, εὕρημα ὃ αὐλός" οὐ μόνη δὲ κιϑάρα ᾿4πόλ- 
λωνος. ἀλλὰ καὶ αὐλητικῆς καὶ κιϑαριστικῆς εὑρετὴς 

ὁ ϑεός. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν χορῶν καὶ τῶν ϑυσιῶν,. 
ἃς προσῆγον μετ᾽’ αὐλῶν τῷ ϑεῷ" καϑάπερ ἄλλοι 

1186 τε χαὶ ᾿4λκαῖος ἔν τινι τῶν ὕμνων ἱστορεῖ. καὶ ἡ 
ἐν Ζήλῳ δὲ τοῦ ἀγάλματος αὐτοῦ ἀφίδρυσις ἔχει 
ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ τόξον, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ Χάριτας, 

τῶν τῆς μουσικῆς ὀργάνων ἑκάστην τι ἔχουσαν" ἡ 

μὲν γὰρ λύραν κρατεῖ ἡ δ᾽ αὐλοὺς ἡ δ᾽ ἐν μέσῳ 
προσχειμένην ἔχει τῷ στόματι σύριγγα ὅτι δ᾽ 

οὗτος οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος, ᾿φντικλῆς καὶ Ἴστρος ἐν 

ταῖς ᾿Επιφανείαις περὶ τούτων ἀφηγήσαντο. οὕτω 
δὲ παλαιόν ἐστι τὸ ἀφίδρυμα τοῦτο, ὥστε τοὺς 
ἐργασαμένους αὐτὸ τῶν καϑ' Ἡρακλέα Μερόπων 
φασὶν: εἶναι. ἀλλὰ μὴν καὶ τῷ κατακομίξοντι παιδὶ 

τὴν Τεμπικὴν δάφνην εἰς ΖΙελφοὺς παρομαρτεῖ αὐὖ- 

Β λητής᾽ καὶ τὰ ἐξ “Ὑπερβορέων δ᾽ ἱερὰ μετ᾽ αὐλῶν 

καὶ συρίγγων καὶ κιϑάρας εἰς τὴν 4λόν φασι τὸ 

παλαιὸν στέλλεσϑαι. ἄλλοι δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ϑεόν 
φασιν αὐλῆσαι, χαϑάπερ ἱστορεῖ ὃ ἄριστος μελῶν 

ποιητὴς ᾿Δλκμάν" ἡ δὲ Κόριννα καὶ διδαχϑῆναί φησι 
τὸν ᾿ἡπόλλω ὑπ᾽ ᾿4ἀϑηνᾶς αὐλεῖν. σεμνὴ οὖν κατὰ 
πάντα ἡ μουσική, ϑεῶν εὕρημα οὖσα. 

14 Ὗ: προκειμένην 18 Μερόπων) ἀρ]. ὙοΙκιδη πα 

0 - 
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18. “Ἐχρήσαντο δ᾽ αὐτῇ οἵ παλαιοὶ κατὰ τὴν 

ἀξίαν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασι πᾶσιν" 

οἱ ὃὲ νῦν τὰ σεμνὰ αὐτῆς παραιτησάμενοι, ἀντὶ 

τῆς ἀνδρώδους ἐκείνης καὶ ϑεσπεσίας καὶ ϑεοῖς 
5 φίλης κατεαγυῖαν καὶ κωτέίλην εἰς τὰ ϑέατρα εἰσά- 

γουσι. τοιγάρτοι Πλάτων ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Π|ολι- 

τείας δυσχεραίνει τῇ τοιαύτῃ μουσικῇ τὴν γοῦν 

ὐύδιον ἁρμονίαν παραιτεῖται, ἐπειδὴ ὀξεῖα καὶ ἐπι- 

τήδειος πρὸς ϑρῆνον. ἧ καὶ τὴν πρώτην σύστασιν 
τὸ αὐτῆς φασι ϑρηνώδη τινὰ γενέσϑαι. Ὄλυμπον γὰρ 

πρῶτον ᾿Δριστόξενος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Μουσικῆς 
ἐπὶ τῷ Πύϑωνί φησιν ἐπικήδειον αὐλῆσαι “υδιστί. 

εἰσὶ δ᾽ οἱ Μελανιππίδην τούτου τοῦ μέλους ἄρξαι 
φασί Πίνδαρος δ᾽ ἐν Παιᾶσιν ἐπὶ τοῖς Νιόβης 

τ γάμοις φησὶ “ύδιον ἁρμονίαν πρῶτον διδαχϑῆναι. 

ἄλλοι δὲ Τόύρηβον πρῶτον τῇ ἁρμονίᾳ χρήσασϑαι, 

χαϑάπερ “Ζ]ιονύσιος ὃ Ἴαμβος ἱστορεῖ. 
10. ᾿Καὶ ἡ Μιξολύδιος δὲ παϑητική τίς ἐστι, 

τραγῳδίαις ἁρμόξουσα. ᾿Δριστόξενος δέ φησι Σαπφὼ 

οὐ πρώτην εὕρασϑαι τὴν Μιξολυδιστί, παρ᾽ ἧς τοὺς 

τραγῳδοποιοὺς μαϑεῖν" λαβόντας γοῦν αὐτοὺς συ- 

ξεῦξαι τῇ 4ωριστί, ἐπεὶ ἣ μὲν τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ 

ἀξιωματικὸν ἀποδίδωσιν ἡ δὲ τὸ παϑητικόν, μέμικ- 

ται δὲ διὰ τούτων τραγῳδία. ἐν δὲ τοῖς “Ιστορικοῖς 

95 τῆς “Δἀρμονικῆς Πυϑοκλείδην φησὶ τὸν αὐλητὴν εὗρε- 

ὁ τῆς Πολιτείας] ν. 3986 18 Μηιελανιππίδην) Ἄνϑιππον 

ὙΟΙ ΚΗ ΔΉΠ8 1 πρῶτον] «αα. ὑπ᾽ ᾿ἀνϑίππου Ἰῖθον γα]- 

ΘᾺ} οὐ Βαυγοίναϑ 10 Τόρηβον] Τόρρηβον Ν᾽ ΟἸΙΠπμΠΠῸΒ 

95 “Δρμονικῆς] ααᾷ, ὑπομνήμασι ΝΥ, ΕΘ ποῖ ΟΡῚΒ 0, φησὶ 
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τὴν αὐτῆς γεγονέναι. “ῦσις δὲ “αμπροκλέα τὸν 

᾿Αϑηναῖον συνιδόντα, ὅτι οὐκ ἐνταῦϑα ἔχει τὴν 

διάξευξιν, ὕπου σχεδὸν ἅπαντες ὦοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ 

ὀξύ, τοιοῦτον αὐτῆς ἀπεργάσασϑαι τὸ σχῆμα οἷον 

τὸ ἀπὸ παραμέσης ἐπὶ ὑπάτην ὑπατῶν. ἀλλὰ μὴν 5. 
Ἑ χαὶ τὴν ᾿Επανειμένην “υδιστί, εἴπερ ἐναντία τῇ 

Μιξολυδιστί, παραπλησίαν οὖσαν τῇ ᾿Ιάδι, ὑπὸ 4Ζ16- 

μῶνος εὑρῆσϑαί φασι τοῦ ᾿4ϑηναίου". 
11. “Τούτων δὴ τῶν ἁρμονιῶν τῆς μὲν ϑρηνω- 

δικῆς τινος οὔσης τῆς δ᾽ ἐκλελυμένης. “εἰκότως ὃ τὸ 

Πλάτων παραιτησάμενος αὐτὸς τὴν Ζ΄ωριστὶ ὡς 

πολεμικοῖς ἀνδράσι καὶ σώφροσιν ἁρμόζουσαν εἴς 

Ἐ λετο οὐ μὰ 4 ἀγνοήσας, ὡς ᾿4ριστόξενός φησιν 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Μουσικῶν, ὅτι καὶ ἐν ἐκείναις β 

τι χρήσιμον ἦν πρὸς πολιτειῶν φυλακήν" πάνυ γὰρ ιτ5 ' 

προσέσχε τῇ μουσικῇ ἐπιστήμῃ Πλάτων, ἀκουστὴς 

γενόμενος Ζράκοντος τοῦ ᾿ϑηναίου καὶ Μετέλλου Ἵ 

τοῦ ᾿ἀκραγαντίνου. ἀλλ᾽ ἐπεί, ὡς προείπομεν, πολὺ Ὶ 

τὸ σεμνόν ἐστιν ἐν τῇ Φωριστί, ταύτην προυτί- ὴ 

μησεν᾽ οὐκ ἠγνόει δ᾽ ὅτι πολλὰ “Ιώρια Παρϑένεια 3 

ἅμα ᾿Δλκχμᾶνι καὶ Πινδάρῳ καὶ Σιμωνέδῃ καὶ Βακ- ἢ 

χυλίδῃ πεποίηται, ἀλλὰ μὴν καὶ ὅτι προσόδια καὶ ΓᾺ 

παιᾶνες, καὶ μέντοι ὅτι καὶ τραγικοὶ οἶκτοί ποτε ᾿ 
ἐπὶ τοῦ Ζωρίου τρόπου ἐμελῳδήϑησαν καί τινα ΐ 

1181 ἐρωτικά. ἐξήρκει δ᾽ αὐτῷ τὰ εἰς τὸν “Ἄρη καὶ 55 Ἢ 
᾿ϑηνᾶν χαὶ τὰ σπονδεῖα' ἐπιρρῶσαι γὰρ ταῦτα 

1 Ἐ: λύσις Ἰῖρυϊ. αὖϑις ὟΥ δδίρ απ 6 εἴπερ] ἥπερ ὟΥ 
117 Μετέλλου] Μεγίλλου ΟοοίυβΒ. Μετάλλου ΜοΙΚιλδΠηΠ8 
21 ἅμα Ῥαθῦποιαβ: ἄλλα, αποα ἀοΙούαν ἃὉ 8118 
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ἱκανὰ ἀνδρὸς σώφρονος ψυχήν" καὶ περὶ τοῦ 4υ- 
δίου δ᾽ οὐκ ἠγνόει καὶ περὶ τῆς Ιάδος" ἠπίστατο 

γὰρ ὅτι ἡ τραγῳδία ταύτῃ τῆ μελοποιίᾳ κέχρηται. 

18. “Καὶ οἵ παλαιοὶ ὃὲ πάντες οὐκ ἀπείρως 
5 ἔχοντες πασῶν τῶν ἁρμονιῶν ἐνίαις ἐχρήσαντο" οὐ 

γὰρ ἡ ἄγνοια τῆς τοιαύτης στενοχωρίας καὶ ὀλιγο- 

χορδίας αὐτοῖς αἰτία γεγένηται" οὐδὲ δι’ ἄγνοιαν 

οὗ περὶ Ὄλυμπον καὶ Τέρπανδρον καὶ οἱ ἀκολου- 
δήσαντες τῇ τούτων προαιρέσει περιεῖλον τὴν πολυ- 

τὸ χορδίαν τε καὶ ποικιλίαν. μαρτυρεῖ γοῦν τὰ Ὀλύμ- 

που τε καὶ Τερπάνδρου ποιήματα καὶ τῶν τούτοις 

ὁμοιοτρόπων πάντων᾽ ὀλιγόχορδα γὰρ ὄντα καὶ 

ἁπλᾶ διαφέρει τῶν ποικίλων καὶ πολυχόρδων, ὡς 

μηδένα δύνασϑαι μιμήσασθαι τὸν Ὀλύμπου τρύπον. 

τι ὑστερίζειν δὲ τούτου τοὺς ἐν τῷ πολυχόρδω τε καὶ 

πολυτρόπῳ καταγιγνομένους.᾽ 

19. “Ὅτι δ᾽ οἱ παλαιοὶ οὐ δι’ ἄγνοιαν ἀπείχοντο 
τῆς τρίτης ἐν τῷ σπονδειάζοντι τρόπῳ. φανερὸν 

ποιεῖ ἡ ἐν τῇ κρούσει γενομένη χρῆσις" οὐ γὰρ ἄν 

90 ποτ αὐτῇ πρὸς τὴν παρυπάτην κεχρῆσϑαι συμφώ- 
νῶς, μὴ γνωρίξοντας τὴν χρῆσιν᾽ ἀλλὰ δῆλον ὅτι 

τὸ τοῦ κάλλους ἦϑος, ὃ γίγνεται ἐν τῷ σπονδειακῷ 
τρόπῳ διὰ τὴν τῆς τρίτης ἐξαίρεσιν, τοῦτ᾽ ἣν τὸ 
τὴν αἴσϑησιν αὐτῶν ἐπάγον ἐπὶ τὸ διαβιβάξειν τὸ 

95 μέλος ἐπὶ τὴν παρανήτην. ὁ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ 

περὶ τῆς νήτης᾽ καὶ γὰρ ταύτῃ κατὰ μὲν τὴν κροῦ- 

19 ὀλιγόχορδα ΜοΙκΚτηδηηαβ: τρέχορδα 15 δὲ τούτου 
τοὺς Ἴ: δὲ τούτους 101]. δ᾽ αὐτοῦ τοὺ 20 κατὰ δ, εβε(- 
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σιν ἐχρῶντο, καὶ πρὸς παρανήτην διαφώνως καὶ 

πρὸς μέσην συμφώνως" κατὰ δὲ τὸ μέλος οὐκ ἐφαί- 

γψετοὸ αὐτοῖς οἰχεία εἶναι τῷ σπονδειαχῷ τρόπῳ. 
οὐ μόνον δὲ τούτοις ἀλλὰ καὶ τῇ συνημμένων νήτῃ 

οὕτω κέχρηνται πάντες" κατὰ μὲν γὰρ τὴν χροῦσιν 

αὐτὴν διεφώνουν πρός τὲ παρανήτην καὶ πρὸς παρα- 

μέσην, καὶ συνεφώνουν πρός τε μέσην καὶ πρὸς 

λιχανόν: κατὰ δὲ τὸ μέλος κἂν αἰσχυνϑῆναι τῷ 
χρησαμένῳ ἐπὶ τῷ γιγνομένῳ δι᾽ αὐτὴν ἤϑει. δῆλον 

δ᾽ εἶναι καὶ ἐκ τῶν Φρυγίων, ὅτι οὐκ ἠγνόητο ὑπ᾽ 
Ὀλύμπου τε καὶ τῶν ἀκολουϑησάντων ἐκείνῳ" 
ἐχρῶντο γὰρ αὐτῇ οὐ μόνον χατὰ τὴν κροῦσιν, 

ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ μέλος ἐν τοῖς Μητρῴοις καὶ ἔν 
τισι τῶν Φρυγίων. δῆλον δὲ καὶ τὸ περὶ τῶν 

ὑπατῶν, ὅτι οὐ δι’ ἄγνοιαν ἀπείχοντο ἐν τοῖς Ζίω- 
οίοις τοῦ τετραχόρδου τούτου αὐτίκα ἐπὶ τῶν λοι- 

πῶν τόνων ἐχρῶντο. δηλονότι εἰδότες" διὰ δὲ τὴν 

τοῦ ἤϑους φυλακὴν ἀφήρουν ἐπὶ τοῦ “΄ωρίου τόνου. 
τιιῶντες τὸ καλὸν αὐτοῦ. 

20. “Οἷόν τι καὶ ἐπὶ τῶν τῆς τραγῳδίας ποιητῶν" 

τῷ γὰρ χρωματικῷ γένει καὶ τῷ δυϑμῷ τραγῳδία 

μὲν οὐδέπω καὶ τήμερον κέχρηται, κιϑάρα δέ, πολ- 

λαῖς γενεαῖς πρεσβυτέρα τραγῳδίας οὖσα, ἐξ ἀρχῆς 

1 Βυτοίζαβ: διαφώνων --- συμφώνων Θθ καὶ πρὸς 
παραμέσην --- λιχανόν ΜΝ: καὶ πρὸς παραμέσην καὶ πρὸς 
λιχανόν 111. καὶ πρὸς παρυπάτην καὶ συνεφώνουν πρός 
τε μέσην καὶ πρὸς λιχανόν ὟΝ ΘβίΡΒα)1ὰ5 8 τῷ χρησαμένῳ 
ααὰ, αὐτῇ ὙΥ οϑύρβα]τι5 ργδοῦθυ πθοθββιύαύθῃ 10 ὑπ᾽ 
18 ἔν τισιν ἄλλοις ὙΥ δε ρΒδιῖαβ 21 ῥυϑμῷ] ἐναρμονίῳ 
γαο]ρυϊαβ. πρὸς τοῦτο ῥυϑμῷ ὙΥ ΘΕ ΡΒΔΙ1ὰ5 

15 

20 
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ἐχρήσατο. τὸ δὲ χρῶμα ὅτι πρεσβύτερόν ἐστι τῆς 
ἁρμονίας, σαφές. δεῖ γὰρ δηλονότι κατὰ τὴν τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως ἔντευξιν καὶ χρῆσιν τὸ πρεσβύ- 

τερον λέγειν" κατὰ γὰρ αὐτὴν τὴν τῶν γενῶν φύσιν 

οὐκ ἔστιν ἕτερον ἑτέρου πρεσβύτερον. εἰ οὖν τις 

“ἰσχύλον ἢ Φρύνιχον φαίη δι᾽ ἄγνοιαν ἀπεσχῆσϑαι 

τοῦ χρώματος, ἄρά γ᾽ οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη; ὁ γὰρ Ε 
αὐτὸς καὶ Παγκράτην ἂν εἴποι ἀγνοεῖν τὸ χρωμα- 

Φι 

τικὸν γένος᾽ ἀπείχετο γὰρ καὶ οὗτος ὡς ἐπὶ τὸ 

τὸ πολὺ τούτου, ἐχρήσατο δ᾽ ἔν τισιν᾽ οὐ δι᾽ ἄγνοιαν 
οὖν δηλονότι, ἀλλὰ διὰ τὴν προαίρεσιν ἀπείχετο" 
ἐξήλου γοῦν, ὡς αὐτὸς ἔφη, τὸν Πινδάρειόν τε καὶ 

Σιμωνέδειον τρόπον καὶ καϑόλου τὸ ἀρχαῖον καλού- 

μενον ὑπὸ τῶν νῦν. 

21. “Ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ Τυρταίου τὲ 
τοῦ Μαντινέως καὶ ᾿άἀνδρέα τοῦ Κορινϑίου καὶ 

Θρασύλλου τοῦ Φλιασίου καὶ ἑτέρων πολλῶν. οὃς 

πάντας ἴσμεν διὰ προαίρεσιν ἀπεσχημένους χρώ- 

ματός τὲ καὶ μεταβολῆς καὶ πολυχορδίας καὶ ἄλλων 1188 

ἡ πολλῶν ἐν μέσῳ Ὄντων ῥυϑμῶν τε καὶ ἁρμονιῶν 

καὶ λέξεων καὶ μελοποιίας καὶ ἑρμηνείας. αὐτίκα 

Τηλεφάνης ὃ Μεγαρικὸς οὕτως ἐπολέμησε ταῖς 

σύριγξιν, ὥστε τοὺς αὐλοποιοὺς οὐδ᾽ ἐπιϑεῖναι πώ- 

ποτ᾽ εἴασεν ἐπὶ τοὺς αὐλούς. ἀλλὰ καὶ τοῦ Π1υϑι- 

.οἡ χοῦ ἀγῶνος μάλιστα διὰ ταῦτ᾽ ἀπέστη. καϑόλου 

δ᾽ εἴ τις τῷ μὴ χρῆσϑαι τεκμαιρόμενος καταγνώσε- 

ται τῶν μὴ χρωμένων ἄγνοιαν, πολλῶν ἄν τις 

"᾿ σι 

91 λέξεων κατὰ μελοποιίας ὙΥ̓ ΘΒύΡΒΔ]}108 
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φϑάνοι καὶ τῶν νῦν καταγιγνώσκων" οἷον, τῶν 

Β μὲν “ΖΙωριωνείων τοῦ ᾿Δντιγενιδείου τρόπου κατα- 

63 

φρονούντων, ἐπειδήπερ οὐ χρῶνται αὐτῷ" τῶν δ᾽ 

᾿Αντιγενιδείων τοῦ “ΦΙωριωνείου διὰ τὴν αὐτὴν αἱ- 

τίαν᾽ τῶν δὲ κιϑαρωῳωδῶν τοῦ Τιμοϑείου τρόπου, 

σχεδὸν γὰρ ἀποπεφοιτήκασιν εἴς τὲ τὰ καττύματα 

καὶ εἰς τὰ Πολυείδου ποιήματα. πάλιν δ᾽ αὖ εἴ 
τις καὶ περὶ τῆς ποικιλίας ὀρϑῶς τε καὶ ἐμπείρως 

ἐπισκοποίη, τὰ τότε καὶ τὰ νῦν συγκρίνων. εὕροι 

ἂν ἐν χρήσει οὖσαν καὶ τότε τὴν ποικιλίαν. τῇ γὰρ 
περὶ τὰς ῥυϑμοποιίας ποικιλίᾳ οὔσῃ ποικιλωτέρᾳ 

ἐχρήσαντο οἵ παλαιοί" ἐτίμων γοῦν τὴν ῥυϑμικὴν 

ποικιλίαν, καὶ τὰ περὶ τὰς χρουματικὰς δὲ διαλέχτους 
τότε ποικιλώτερα ἦν" οἱ μὲν γὰρ νῦν φιλομαϑεῖς 
οἱ δὲ τότε φιλόρρυϑμοι. δῆλον οὖν ὅτι οἵ παλαιοὶ 
οὐ δι’ ἄγνοιαν ἀλλὰ διὰ προαίρεσιν ἀπείχοντο τῶν 

κεχλασμένων μελῶν. καὶ τί ϑαυμαστόν; πολλὰ γὰρ 
καὶ ἄλλα τῶν κατὰ τὸν βίον ἐπιτηδευμάτων οὐκ 

ἀγνοεῖται μὲν ὑπὸ τῶν. χρωμένων, ἀπηλλοτρίωται 

δ᾽ αὐτῶν. τῆ είας ἀφαιρεϑείσης. διὰ τὸ εἰς ἔνια 3 9 9 

ἀπρεπές. 

22, ᾿Ζεδειγμένου δ᾽ ὅτι ὁ Πλάτων οὔτ᾽ ἀγνοίᾳ 
οὔτ᾽ ἀπειρίᾳ τὰ ἄλλα παρῃτήσατο ἀλλ᾽ ὡς οὐ πρέ- 
πονταὰ τοιαύτῃ πολιτείᾳ, δείξομεν ἑξῆς ὅτι ἔμπειρος 

ἁρμονίας ἦν. ἐν γοῦν τῇ ψυχογονίᾳ τῇ ἕν τῷ 

18 καὶ τὰ περὶ τὰ κρούματά τε καὶ διαλέκτους Υ ο]1-- 
ΔΉ Π115 14 φιλομαϑεῖς) φιλότονοι ΙΒ] λ8. φιλόμυϑοι 
ΜοἸἸι δ ηπι5. φιλομελεῖς ὃ 21 ἀπρεπὲς --- ὅτι ὟΥ : ἀπρεπὲς 
δεδειγμένον. ὅτι δὲ 

Φ ςς 
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Τιμαίῳ τήν τὲ περὶ τὰ μαϑήματα καὶ μουσικὴν 

σπουδὴν ἐπεδείξατο ὧδέ πως" καὶ μετὰ ταῦτα συνε- 
πλήρου τά τε διπλάσια καὶ τὰ τριπλάσια διαστή- 
ματα, μοίρας τ’ ἐκεῖϑεν ἀποτέμνων καὶ τιϑεὶς εἰς 

τὸ μεταξὺ τούτων ὥστ᾽ ἐν ἑκάστῳ διαστήματι δύο 
εἶναι μεσότητας. ἁρμονικῆς γὰρ ἦν ἐμπειρίας τοῦτο 
τὸ προοίμιον, ὡς αὐτίκα δείξομεν. τρεῖς εἰσι μεσό- 

τητες αἷ πρῶται, ἀφ᾽ ὧν λαμβάνεται πᾶσα μεσότης, 
ἀριϑμητική, ἁρμονική, γεωμετρουμένη. τούτων ἣ 

μὲν ἴσῳ ἀριϑμῷ ὑπερέχει καὶ ὑπερέχεται ἡ δ᾽ ἴσῳ 
λόγῳ ἡ δ᾽ οὔτε λόγῳ οὔτ᾽ ἀριϑμῷ. ὁ τοίνυν Πλά- 
τῶν τὴν ψυχικὴν ἁρμονίαν τῶν τεσσάρων στοιχείων 

καὶ τὴν αἰτίαν τῆς πρὸς ἄλληλα ἐξ ἀνομοίων συμ- 

φωνίας δεῖξαι ἁρμονικῶς βουληϑεὶς ἐν ἑκάστῳ δια- 

στήματι δύο μεσότητας ψυχικὰς ἀπέφηνε κατὰ τὸν 

μουσικὸν λόγον. τῆς γὰρ διὰ πασῶν ἐν μουσικῇ 

συμφωνίας δύο διαστήματα μέσα εἶναι συμβέβηκεν, 

ὧν τὴν ἀναλογίαν δείξομεν. ἡ μὲν γὰρ διὰ πασῶν 

ἐν διπλασίονι λόγῳ ϑεωρεῖται" ποιήσει δ᾽ εἰκόνος 

χάριν τὸν διπλάσιον λόγον κατ᾽ ἀριϑμὸν τὰ ἕξ καὶ 

τὰ δώδεκα ἔστι δὲ τοῦτο τὸ διάστημα ἀφ᾽ ὑπάτης 
μέσων ἐπὶ νήτην διεξευγμένων. ὄντων οὖν τῶν 
ἕξ καὶ δώδεκα ἄκρων, ἔχει ἡ μὲν ὑπάτη μέσων τὸν 
τῶν ξξ ἀριϑμόν, ἡ δὲ νήτη διεξευγμένων τὸν τῶν 
δώδεκα. λαβεῖν δὴ λοιπὸν χρὴ πρὸς τούτοις ἀρι- 

ϑμοὺς τοὺς μεταξὺ πίπτοντας, ὧν οἵ ἄκροι ὃ μὲν 

ἐπίτριτος ὃ δ᾽ ἡμιόλοις φανήσεται" εἰσὶ δ᾽ ὁ τῶν 

9 γεωμετρική ΤΌΣΠΘΌΙΙΒ 

") 
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2 Χ αὖ -» 2 , »", ἣ [2 Ν Χ 3 Χ Ἔα σϑ ὀχτὼ καὶ τῶν ἐννέα τῶν γὰρ ἕξ τὰ μὲν ὀκτὼ ἐπί- 

τριτα τὰ δ᾽ ἐννέα ἡμιόλια. τὸ μὲν ἕν ἄκρον τοιοῦτο, 
τὸ δ᾽ ἄλλο τὸ τῶν δώδεχα τῶν μὲν ἐννέα ἐπίτριτα 

τῶν δ᾽ ὀκτὼ ἡμιόλια. τούτων οὖν τῶν ἀριϑμῶν 
1189 ὄντων μεταξὺ τῶν ἕξ καὶ τῶν δώδεκα καὶ τοῦ διὰ 5 

πασῶν διαστήματος ἔκ τοῦ διὰ τεττάρων καὶ τοῦ 

διὰ πέντε συνεστῶτος. δῆλον ὅτι ἕξει ἡ μὲν μέση 
Χ - 2 Χ 8 ΄ ς Ἁ , " Σ᾿ 

τὸν τῶν ὀκτὼ ἀριϑμόν. ἡ δὲ παραμέδση τὸν τῶν 

ἐννέα. τούτου γενομένου, ἕξει ἣ ὑπάτη πρὸς μέσην 
ὡς παραμέση πρὸς νήτην διεξευγμένων" ἀπὸ γὰρ 10 
ς 4 Ι Ἀ [4 .᾽..ᾳν , τὶ ᾿" ἈΝ 

ὑπάτης μέσων διὰ τεττάρων ἐπὶ μέσην, ἀπὸ δὲ 
, 3 ΄ ; Ἁ -- ς παραμέσης ἐπὶ νήτην διεζευγμένων διὰ πασῶν. ἣ 

ὍΝ ἢ 5, , ᾿, τ σων δι ἢ τ Εν Τὰ Ἂ 
αὐτὴ δ᾽ ἀναλογία καὶ ἐπὶ τῶν ἀριϑμῶν εὑρίσκεται 

Β ὡς γὰρ ἔχει τὰ ἕξ πρὸς τὰ ὀκτώ, οὕτω τὰ ἐννέα 
Χ Ἀ ὃ γὃ Α͂ ΑἹ ζ “ νι ΒΝ " ε ᾽ , πρὸς τὰ δώδεκα' καὶ ὡς ἔχει τὰ ἕξ πρὺς. τὰ ἐννέα, τ5 

οὕτω τὰ ὀκτὼ πρὸς τὰ δώδεκα ἐπίτριτα γὰρ τὰ 

μὲν ὀχτὼ τῶν ἕξ τὰ δὲ δώδεκα τῶν ἐννέα, ἡμιόλια 

ὃς τὰ μὲν ἐννέα τῶν ἕξ τὰ δὲ δώδεκα τῶν ὀκτώ. 
ἀρκέσει τὰ εἰρημένα εἰς τὸ ἐπιδεδειχέναι ἣν εἶχε 
περὶ τὰ μαϑήματα σπουδὴν χαὶ ἐμπειρίαν Πλάτων." 30 

29. “Ὅτι δὲ σεμνὴ ἣ ἁρμονία καὶ ϑεῖόν τι καὶ 
μέγα. ᾿4ριστοτέλης ὃ Πλάτωνος ταυτὶ λέγει" “ἡ δ᾽ 
Σ ’, "] " Ε] , εἶ ΄ “ - ἁρμονία ἐστὶν οὐρανία, τὴν φύσιν ἔχουσα ϑείαν 
καὶ καλὴν καὶ δαιμονίαν" τετραμερὴς δὲ τῇ δυνά- 
μξι πεφυκυῖα δύο μεσότητας ἔχει, ἀριϑμητικήν τε 30 

καὶ ἁρμονικήν" φαίνεταί τὲ τὰ μέρη αὐτῆς καὶ τὰ 

2 μὲν] μὲν οὖν 11 ὑπάτης να]ρυϊὶυ5: παρυπάτης 
12. πασῶν) τεττάρων Ἰάθῃ) 
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μεγέϑη καὶ αἵ ὑπεροχαὶ κατ᾽ ἀριϑμὸν καὶ ἰσομετρίαν᾽ 
ἐν γὰρ δυσὶ τετραχόρδοις ῥυϑμίξεται τὰ μέλη. 

ταῦτα μὲν τὰ δητά. συνεστάναι δ᾽ αὐτῆς τὸ σῶμα 

ἔλεγεν ἐκ μερῶν ἀνομοίων, συμφωνούντων μέντοι 

πρὸς ἄλληλα" ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς μεσότητας αὐτῆς 

κατὰ τὸν ἀριϑμητικὸν λόγον συμφωνεῖν. τὸν γὰρ 

νέατον πρὸς τὸν ὕπατον ἐκ διπλασίου λόγου ἧρμο- 

σμένον τὴν διὰ πασῶν συμφωνίαν ἀποτελεῖν. ἔχει 

γάρ, ὡς προείπομεν, τὸν νέατον δώδεκα μονάδων 

τὸν δ᾽ ὕπατον ἕξ τὴν δὲ παραμέσην συμφωνοῦσαν 
πρὸς ὑπάτην καϑ' ἡμιόλιον λόγον ἐννέα μονάδων" 

τῆς δὲ μέσης ὀκτὼ εἶναι μονάδας ἐλέγομεν. συγ- 

κεῖσθαι δὲ διὰ τούτων τῆς μουσικῆς τὰ κυριώτατα 

διαστήματα συμβαίνει. τό τε διὰ τεσσάρων ὅ ἐστι 

κατὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον, καὶ τὸ διὰ πέντε ὅ ἐστι 
κατὰ τὸν ἡμιόλιον λόγον, καὶ τὸ διὰ πασῶν ὅ ἐστι 

χατὰ τὸν διπλάσιον: ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸν ἐπόγδοον 

σῴξεσϑαι, ὅς ἐστι κατὰ τὸν τονιαῖον λόγον. ταῖς 
αὐταῖς δ᾽ ὑπεροχαῖς ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσθαι τῆς 
ἁρμονίας τὰ μέρη ὑπὸ τῶν μερῶν καὶ τὰς μεσότη- 

τας ὑπὸ τῶν μεσοτήτων κατά τε τὴν ἐν ἀριϑμοῖς 

ὑπεροχὴν καὶ κατὰ τὴν γεωμετρικὴν δύναμιν συμ- 

βαίνει. ἀποφαίνει γοῦν αὐτὰς ᾿Αριστοτέλης τὰς 

δυνάμεις ἐχούσας τοιαύτας, τὴν μὲν νεάτην τῆς 

μέσης τῷ τρίτῳ μέρει τῷ αὑτῆς ὑπερέχουσαν, τὴν 

δ᾽ ὑπάτην ὑπὸ τῆς παραμέσης ὑπερεχομένην ὁμοίως" 

ὡς γίγνεσϑαι τὰς ὑπεροχὰς τῶν πρός τι᾿ τοῖς γὰρ 

“; αὐτῆς 2. μέλη] μέρη ΝΥ Θεύρ ΒΔ] 18 26 αὑτῆς 
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αὐτοῖς μέρεσιν ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται" τοῖς 
γοῦν αὐτοῖς λόγοις οἵ ἄκροι τῆς μέσης καὶ παρα- 

μέσης ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται, ἐπιτρίτῳ καὶ 
ἡμιολίω. τοιαύτη δὴ ὑπεροχή ἐστιν ἡ ἁρμονική. 

ἡ δὲ τῆς νεάτης ὑπεροχὴ καὶ τῆς μέσης κατ᾽ ἀρι- 

ϑμητικὸν λόγον ἴσῳ μέρει τὰς ὑπεροχὰς ἐμφαίνουσιν, 
ὡσαύτως καὶ ἡ παραμέση τῆς ὑπάτης" τῆς γὰρ μέσης 

ἡ παραμέση κατὰ τὸν ἐπόγδοον λόγον ὑπερέχει, 

πάλιν ἡ νεάτη τῆς ὑπάτης διπλασία ἐστὶν ἡ δὲ 

παραμέση τῆς ὑπάτης ἡμιόλιος, ἡ δὲ μέση ἐπί- 
τριτος πρὸς ὑπάτην ἥρμοσται. καὶ τοῖς μὲν μέρεσι 
καὶ τοῖς πλήϑεσι καὶ κατ᾽ ᾿Ζ“ριστοτέλην ἡ ἁρμονία 

οὕτως ἔχουσα πέφυκε. 
24, “Συνέστηκε δὲ φυσικώτατα ἔκ τὲ τῆς ἀπείρου 

καὶ περαινούσης καὶ ἐκ τῆς ἀρτιοπερίσσου φύσεως 

καὶ αὐτὴ καὶ τὰ μέρη αὐτῆς πάντα" αὐτὴ μὲν γὰρ 
ὅλη ἀρτία ἐστί, τετραμερὴς οὖσα τοῖς ὅροις" τὰ δὲ 

μέρη αὐτῆς καὶ οἵ λόγοι ἄρτιον καὶ περισσοὶ καὶ 
1140 ἀρτιοπέρισσοι. τὴν μὲν γὰρ νεάτην ἔχει ἀρτίαν ἐκ 

δώδεκα μονάδων, τὴν δὲ παραμέσην περισσὴν ἐξ : 
3 , ῇ Ἁ Ν , 9 , 2 μὰ Ἀὶ 

ἐννέα μονάδων. τὴν δὲ μέσην ἀρτίαν ἐξ ὀχτὼ μο- 

νάδων. τὴν δ᾽ ὑπάτην ἀρτιοπέρισσον, ἕξ μονάδων 
οὖσαν. οὕτω δὲ πεφυκυῖα αὐτή τε καὶ τὰ μέρη 

5 καὶ] καὶ ἡ 12 χαὶ] Ὧ6]. θα Όμθυαβ, 86 βὔδυθ 
μοΐοδὺύ 16 περαινούσης] περισσῆς Υ ΟἸΚγηδηπαβ οατῃ Βαγοίζο. 
πρά αὖ νἱᾶ. πυμηθὺὶ ἱπηρατθβ περαίνοντες ἰηΐοσάαμι α108- 
ραπίαν οὗ Ἠδβυομῖ: πέραινον" οἱ Πυϑαγορικοὶ τοὺς 
περιττοὺς ἀριϑμούς" αἱ πέραινον (αυοα περαίνοντας ΒΟΥ] 
ροΐοϑο) ᾿πίδούαμι τϑ]ϊαυϊ Μ. ϑομτηϊαῦ. Εογύ. δαὖῦ ΣΧ 60 
αὐοᾶ πέρας ἔχουσι οὖ αὐτο πέρας τοῖς ἀρτίοις ἐπιτιϑέασι 

» 0 

15 
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αὐτῆς πρὸς ἄλληλα ταῖς ὑπεροχαῖς τε καὶ τοῖς λό- 
γοις. ὕλη 8’ ὅλῃ καὶ τοῖς μέρεσι συμφωνεῖ. 

20. “᾿Δλλὰ μὴν καὶ αἱ αἰσϑήσεις αἵ τοῖς σώμασιν 

ἐγγιγνόμεναι, αἵ μὲν οὐράνιαι ϑεῖαι οὖσαι, μετὰ 
οϑεοῦ τὴν αἴσϑησιν διὰ τὴν ἁρμονίαν παρεχόμεναι 

τοῖς ἀνθρώποις, ὄψις τε καὶ ἀκοή, μετὰ φωνῆς καὶ 

φωτὸς τὴν ἁρμονίαν ἐπιφαίνουσι" καὶ ἄλλαι δ᾽ αὐ- 

ταῖς ἀκόλουθοι, ἧ αἰσϑήσεις, καϑ' ἁρμονίαν συνε- 

στᾶσι' πάντα γὰρ καὶ αὗται ἐπιτελοῦσιν οὐκ ἄνευ 

ιὸ ἁρμονίας. ἐλάττους μὲν ἐκείνων οὖσαι οὐκ ἄπο δ᾽ 
ἐκείνων" ἐκεῖναι γὰρ ἅμα ϑεοῦ παρουσίᾳ παραγιγνό- 

μξναν τοῖς σώμασι κατὰ λογισμὸν ἰσχυράν τὲ καὶ 

καλὴν φύσιν ἔχουσι. 

20. Φανερὸν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τοῖς παλαιοῖς 

ι τῶν Ελλήνων εἰκότως μάλιστα πάντων ἐμέλησε πε- 
παιδεῦσϑαι μουσικήν. τῶν γὰρ νέων τὰς ψυχὰς 

ὥοντο δεῖν διὰ μουσικῆς πλάττειν τε καὶ ῥυϑμίζειν 

ἐπὶ τὸ εὔσχημον, χρησίμης δηλονότι τῆς μουσικῆς 

ὑπαρχούσης πρὸς πάντα καιρὸν καὶ πᾶσαν ἐσπου- 
20 δασμένην πρᾶξιν, προηγουμένως δὲ πρὺς τοὺς πολε- 

μικοὺς κινδύνους" πρὸς οὺς οἱ μὲν αὐλοῖς ἐχρῶντο, 

καϑάπερ Δακεδαιμόνιοι, παρ᾽ οἷς τὸ καλούμενον 

Καστόρειον ηὐλεῖτο μέλος, ὁπότε τοῖς πολεμίοις ἐν 

κόσμῳ προσήεσαν μαχεσόμενοι᾽ οἵ δὲ καὶ πρὺς λύραν 
.ο5 ἐποίουν τὴν πρόσοδον τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, 

καϑάπερ ἱστοροῦνται μέχρι πολλοῦ χρήσασϑαι τῷ 

τρόπῳ τούτῳ τῆς ἐπὶ τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους 

ἐξόδου Κρῆτες. οἵ δ᾽ ἔτι καὶ καϑ’ ἡμᾶς σάλπιγξι 

διατελοῦσι χρώμενοι. ᾿Αργεῖοι δὲ πρὺς τὴν τῶν 
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Σ,ϑενείων τῶν καλουμένων παρ᾽ αὐτοῖς πάλην 
ἐχρῶντο τῷ αὐλῷ᾽ τὸν δ᾽ ἀγῶνα τοῦτον ἐπὶ Ζ΄αναῷ 

Ἁ Ἁ 3 ᾿ - , [γ4 2 3 μὲν τὴν ἀρχὴν τεϑῆναί φασιν, ὕστερον δ᾽ ἀνατε- 
Ὁ ϑῆναι 4ιὶ Σϑενίῳ: οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν τοῖς 

Ε 

πεντάϑλοις νενόμισται προσαυλεῖσϑαι οὐδὲν μὲν 
κεχριμένον οὐδ᾽ ἀρχαῖον, οὐδ᾽ οἷον ἐνομίξετο παρὰ 
τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις. ὥσπερ τὸ ὑπὸ Ἱέρακος πε- 

ποιημένον πρὸς τὴν ἀγωνίαν ταύτην, ὃ ἐκαλεῖτο 

᾿Ενδρομή᾽ ὅμως δὲ καὶ εἰ ἀσϑενές τι καὶ οὐ κεχρι- 

μένον. ἀλλ᾽ οὖν προσαυλεῖται.᾽ : 
91. “Επὶ μέντοι τῶν ἔτι ἀρχαιοτέρων οὐδ᾽ εἰδέναι 

φασὶ τοὺς Ἕλληνας τὴν ϑεατρικὴν μοῦσαν᾽ ὅλην δ᾽ 
αὐτῆς τὴν ἐπιστήμην πρός τε ϑεῶν τιμὴν καὶ τὴν 

τῶν νέων παίδευσιν παραλαμβάνξσϑαι, μηδὲ τὸ 
παράπαν ἤδη ϑεάτρου παρὰ τοῖς ἀνδράσιν ἐχείνοις 

κατεσκευασμένου, ἀλλ᾽ ἔτι τῆς μουσικῆς ἐν τοῖς 
ἱεροῖς ἀναστρεφομένης, ἐν οἷς τιμήν τε τοῦ ϑείου 

διὰ ταύτης ἐποιοῦντο καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἐπαί- 

γους᾽ εἰχὸς δ᾽ εἶναι ὅτι τὸ ϑέατρον ὕστερον καὶ τὸ 

ϑεωρεῖν πολὺ πρότερον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ τὴν προδη- 

γορίαν ἔλαβεν. ἐπὶ μέντοι τῶν καϑ' ἡμᾶς χρόνων 

τοσοῦτον ἐπιδέδωκε τὸ τῆς διαφϑορᾶς εἶδος, ὥστε 
τοῦ μὲν παιδευτικοῦ τρόπου μηδεμίαν μνείαν μηδ᾽ 

ἀντίληψιν εἶναι, πάντας δὲ τοὺς μουσικῆς ἅπτο- 
μένους πρὸς τὴν ϑεατρικὴν προσκεχωρηκέναι μοῦσαν." 

98, “Εἴποι τις “ὦ τᾶν, οὐδὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἀρ- 
χαίων προσεξεύρηται καὶ κεκαινοτόμηται;᾽ φημὶ καὶ 

19 εἰκὸς δὲ ὅτι καὶ τὸ ϑέατρον Θ᾽. ΘΌΠΘΙΕΒ 96 ἔοτχί. 
ΒυρρΙοπᾶσμ μοῦσί ΑΝ. Ἴσως δ᾽ ΤᾺΝ εἴποι τις κτ. 
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αὐτός, ὅτι προσεξεύρηται, ἀλλὰ μετὰ τοῦ σεμνοῦ καὶ 

πρέποντος. οἵ γὰρ ἱστορήσαντες τὰ τοιαῦτα Τερ- 

πάνδρῳ μὲν τήν τὲ Ζώριον νήτην προσετίϑεσαν, 

οὐ χρησαμένων αὐτῇ τῶν ἔμπροσϑεν κατὰ τὸ μέλος" 

5 καὶ τὸν Μιξολύδιον δὲ τόνον ὅλον προσεξευρῆσϑαι 
λέγεται, καὶ τὸν τῆς ὀρϑίου μελῳδίας τρόπον τὸν 

κατὰ τοὺς ὀρϑίους πρός τὲ τῷ ὀρϑίῳ καὶ τὸν ση- 

μαντὸν τροχαῖον. ἔτι δέ, χαϑάπερ Πίνδαρός φησι, 
καὶ τῶν σκολιῶν μελῶν Τέρπανδρος εὑρετὴς ἦν᾽ 

1 ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Δρχίλοχος τὴν τῶν τριμέτρων ῥυϑμο- 
ποιίαν προσεξεῦρε καὶ τὴν εἰς τοὺς οὐχ ὁμογενεῖς 
ῥυϑμοὺς ἔντασιν καὶ τὴν παρακαταλογὴν καὶ τὴν 1141 

περὶ ταῦτα κροῦσιν᾽ πρώτῳ δ᾽ αὐτῷ τά τ᾽ ἐπῳδὰ 
καὶ τὰ τετράμετρα καὶ τὸ χρητικὸν καὶ τὸ προδο- 

τ διαχὺν ἀποδέδοται καὶ ἡ τοῦ ἡρῴου αὔξησις, ὑπ᾽ 
ἐνίων δὲ καὶ τὸ ἐλεγεῖον, πρὸς δὲ τούτοις ἥ τε τοῦ 

ἰαμβείου πρὸς τὸν ἐπιβατὸν παίωνα ἔντασις καὶ ἡ 

τοῦ ηὐξημένου ἡρώου εἴς τε τὸ προσοδιακὸν καὶ 
τὸ χρητικόν᾽ ἔτι δὲ τῶν ἰαμβείων τὸ τὰ μὲν λέγε- 

590. ὅϑαι παρὰ τὴν κροῦσιν τὰ δ᾽ ἄδεσϑαι, ᾿Δρχίλοχόν 
φασι χαταδεῖξαι, εἶϑ᾽ οὕτω χρήσασϑαι τοὺς τραγι- 
κοὺς ποιητάς, Κρέξον δὲ λαβόντα εἰς διϑυράμβων 
χρῆσιν ἀγαγεῖν. οἴονται δὲ καὶ τὴν κροῦσιν τὴν Β 

ὑπὸ τὴν ὠδὴν τοῦτον πρῶτον εὑρεῖν, τοὺς δ᾽ ἀρ- 

235 χαίους πάντας πρόσχορδα χρούειν. 

πρὸς τε τῷ ὀρϑίῳ καὶ τὸν σημαντὸν ἘοΒΒυΔΟ 8: 
πρὸς τὸν ὄρϑιον σημαντὸν 8 ἔτι ψα]σα]αβ: εἰ 14 χρη- 
τικὸν Βαυγοίζαβ: προκριτικὸν 1ὅ τοῦ ἡρῴου δ᾿ πηδΒ᾽88: 
τοῦ πρώτου 22 ὙοϊκΚιθδηπαβ: διϑύραμβον 2ὅ πάντα 
Ὑ  βύρμδ]18 

ῬΙαίατομὶ Μοταϊΐα. ΥΟ]. ΥἹ. 38 



514 θΕῈ ΜΌΞΙΟΑ. 

290. ᾿Πολυμνάστῳ δὲ τόν ϑ᾽ ὑπολύδιον νῦν ὀνο- 
μαζόμενον τόνον ἀνατιϑέασι. καὶ τὴν ἔχλυσιν καὶ 
τὴν ἐκβολὴν πολὺ μείζω πεποιηκέναι φασὶν αὐτόν. 

καὶ αὐτὸν δὲ τὸν Ὄλυμπον ἐκχεῖνον, ᾧ δὴ τὴν 
ἀρχὴν τῆς Ἑλληνικῆς τε καὶ νομικῆς μούσης ἀπο- 

διδόασι. τό τὲ τῆς ἁρμονίας γένος ἐξευρεῖν φασι. 

καὶ τῶν δυϑμῶν τόν τε προσοδιαχὸν ἐν ᾧ ὁ τοῦ 
Ἴρεως νόμος, καὶ τὸν χορεῖον ᾧ πολλῷ κέχρηται 

ἐν τοῖς Μητρῴοις" ἔνιοι δὲ καὶ τὸν βακχεῖον Ὄλυμ- 
πον οἴονται εὑρηκέναι. δηλοῖ δ᾽ ἕχαστον τῶν ἀρ- 

χαίων μελῶν, ὅτι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. Δᾶσος δ᾽ ὃ 
“Ερμιονεὺς εἰς τὴν διϑυραμβικὴν ἀγωγὴν μεταστήσας 

τοὺς ῥυϑμοὺς καὶ τῇ τῶν αὐλῶν πολυφωνίᾳ κατα- 

κολουϑήσας πλείοσί τε φϑόγγοις καὶ διερριμμένοις 

χρησάμενος εἰς μετάϑεσιν τὴν προύπάρχουσαν ἤγαγε 

μουσικήν. 

50. “Ὁμοίως ὃὲ καὶ Μελανιππίδης ὃ μελοποιὸς 

ἐπιγενόμενος οὐκ ἐνέμεινε τῇ προὐπαρχούσῃ μου- 
σικῇ, ἀλλ᾽ οὐδὲ Φιλόξενος οὐδὲ Τιμόϑεος᾽ οὗτος 

γάρ, ἑπταφϑόγγου τῆς λύρας ὑπαρχούσης ἕως εἰς 

Τέρπανδρον τὸν ᾿ἀντισδαῖον. διέρριψεν εἰς πλείονας 

φϑόγγους. ἀλλὰ γὰρ καὶ αὐλητικὴ ἀφ᾽ ἁπλουστέρας 

εἰς ποικιλωτέραν μεταβέβηκε μουσικήν" τὸ γὰρ πα- 

8 γοβὺ ἐχβολὴν Ἰδοαπδηι βΙβ τ Ποανηῦ ὙΝ οβύρμδιαβ 
10 δηλοῖ ΝΥ: δῆλον 19 οὗτος γὰρ -- φϑόγγους] Ροϑὺ. 
ἤγαγε μουσικήν (1ἴπ. 165) ὑγαπβροπὶῦ Υ ΟἸΚταδηππβ. οὗτοι γὰρ 
-- διέρριψαν ΟΟΥΥ. Υ οβύρ μα] τὰ8 20 ἕως -- ᾿ἀντισσαῖον]) 
οτη.  οΟἸυμμπ 8 21 Τέρπανδρον] ᾿Δριστοχλείδην Τερπάν-- 
δρειον Υ̓οβύρ μα 18 22 ἀλλὰ γὰρ καὶ αὐλητικὴ -- -- 
διεφϑάρη (Ρ. δ1ὅ 11. 6}] οοἸ]οοανιὺ ροϑὺ ἤγαγε μουσικὴν 
(Ρ. ὅ14 Ἰ1π|. 18) Ὑ δβίρμϑαβ 81105 βϑουαΐαβ 



ὈΒ ΜΥΙΞΙΟΑ. ' 51 

λαιόν, ἕως εἰς Μελανιππίδην τὸν τῶν διϑυράμβων 

ποιητήν. συμβεβήκει τοὺς αὐλητὰς παρὰ τῶν ποιη- Ὁ 

τῶν λαμβάνειν τοὺς μισϑούς. πρωταγωνιστούσης 

δηλονότι τῆς ποιήσεως, τῶν δ᾽ αὐλητῶν ὑπηρετούν- 

στῶν τοῖς διδασκάλοις ὕστερον δὲ καὶ τοῦτο διε- 

φϑάρη. ὡς καὶ Φερεκράτη τὸν κωμικὸν εἰσαγαγεῖν 

τὴν Μουσικὴν ἐν γυναικείῳ σχήματι. ὅλην κατῃ- 

χισμένην τὸ σῶμα᾽ ποιεῖ δὲ τὴν 4ικαιοσύνην δια- 

πυνϑανομένην τὴν αἰτίαν τῆς λώβης καὶ τὴν Ποίησιν 

το λέγουσαν" 
ΜΟΥΣ. ““έξω μὲν οὐκ ἄκουσα" σοί τε γὰρ κλύειν 
2 , , ᾿ ξ ΕΠ 

ἐμοί τε λέξαι ϑυμὸς ἡδονὴν ἔχει. 
2 »᾽ Ἀ ΚΥ “- - ΄ 
ἐμοὶ γὰρ ἦρξε τῶν κακῶν Μελανιππίδης, Ε 

ἐν τοῖσι πρῶτος ὃς λαβὼν ἀνῆκέ μὲ 
, 3 2 ΄, -»" , 

χαλαρωτέραν τ᾽ ἐποίησε χορδαῖς δώδεκα. 

ἀλλ᾽ οὖν ὕμως οὗτος μὲν ἦν ἀποχρῶν ἀνὴρ 
ἔμοιγε ἢ ἢ πρὸς τὰ νῦν κακά. 

Κινησίας δέ μ᾽’ ὃ κατάρατος ᾿Δττικός, 

ἐξαομονίους καμπὰς ποιῶν ἐν ταῖς στροφαῖς 
2 , 7 ΄ »ο», - 7 

ἀπολώλεχ᾽ οὕτως, ὥστε τῆς ποιήσεως 

τῶν διϑυράμβων, καϑάπερ ἐν ταῖς ἀσπίσιν, ΨΚ 

ἀριστέρ᾽ αὐτοῦ φαίνεται τὰ δεξιά. 
ἀλλ᾽ οὖν ἀνεχτὸς οὗτος ἦν ὅμως ἐμοί. 

1 ἕως -- διϑυράμβων ποιητήν οτη.  ΟἸΚαιδηπ8Β 9 ]οίη- 

σιν] Μουσικὴν γα]σ]α8, 411 Εουνῦ. ὁοτγ. ΤῊΝ [Μουσικὴν 

ΤΗΝ ἸΠοίησιν 86. αἰτίαν εἶναι 11 νἱὰ. ΚοοΙ. 1 Ρ. 188 

12 ϑυμὺς}" μῦϑον Ἰάθιη 14 πρῶτος Μοϊποϊκίαβ: πρώτοις 

11 ἴδ. ἢ. 1. βἰρῃϊβοανι Κοοκίπβ ΒΌΡΡ]ΘπΒ8. εἰς τὴν τέχνην 

ἔμοιγε 18 μ’ Μεοϊποκίαβ 20 ἰάριῃι: ἀπολώλεκέ μ᾽ 38 οὖν 

ΥΥ: οὐκ 10. ἀνεχτὸς Ετηροτίαβ: ἂν εἴποις 0. ὅμως 

{ὙΥ: ὕμως ὕμως 
88 



, ὅς; 

κάμπτων μὲ καὶ στρέφων ὅλην διέφϑορεν, 
ἐν πέντε χορδαῖς δώδεχ᾽ ἁρμονίας ἔχων. 
ἀλλ᾽ οὖν ἔμοιγε χοὖῦτος ἦν ἀποχρῶν ἀνήρ᾽ 
εἰ γάρ τι κἀξήμαρτεν, αὖϑις ἀνέλαβεν. δ ᾿ 
ὁ δὲ Τιμόϑεός μ᾽. ὦ φιλτάτη, κατορώρυχξε 
καὶ διακέκναικ᾽ αἴσχιστα. 41Κ. Ποῖος οὑτοσὶ 

16 θΕῈ ΜΌΞΙΟΑ. 

Φρῦνις δ᾽ ἴδιον στρόβιλον ἐμβαλών τινὰ 

ὁ Τιμόϑεος; ΜΟΥ͂Σ. Μιλήσιός τις Πυρρίας" 

1143 χαχά μοι παρέσχεν οὗτος, ἅπαντας οὃς λέγω 

παρελήλυϑ᾽, ἄδων ἐκτραπέλους μυρμηκιάς. τ 

κἂν ἐντύχῃ πού μοι βαδιξζούσῃ μόνῃ; 

ἀπέδυσε κἀνέλυσε χορδαῖς δώδεκα. 
αὐδὰν ’ ς ὮΝ ζΖ τ ’ καὶ ᾿Δριστοφάνης ὃ κωμικὸς μνημονεύειν Φιλοξένου 

καί φησιν, ὅτι εἰς τοὺς κυκλίους χοροὺς μέλη εἰση- 
νέγκατο. ἡ δὲ Μουσικὴ λέγει ταῦτα" -.΄ὌὋ ἢ 

καὶ νιγλάρους, ὥσπερ τε τὰς ῥαφάνους ὅλην 

καμπῶν μὲ κατεμέστωσε.᾽ἢ 

καὶ ἄλλοι δὲ κωμῳδοποιοὶ ἔδειξαν τὴν ἀτοπίαν τῶν 

Β μετὰ ταῦτα τὴν μουσικὴν κατακεχερματικότων.᾽ 20 

51. “Ὅτι δὲ παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰς μαϑήσεις 

8 πέντε] ἑπτὰ Βυγούϊιβ ἰδ. δώδεκα 107 ὩΒεαμποκίαβ: 
διακέκναιχ᾽ Ὁ. τηδ]ῖτα οὑτοσν 8. ὁ Μοϊποκῖαβ 9 ΖΚ. 
κακά σοι παρέσχε χοὗῦτος; ΜΟΥ͂Σ. ἅπαντας κπτῖ. ΝΥ οδύ- 
ῬΑ] ΒΒ 10 ἄδων ΕΥ πϑομῖαβ: ἄγων 11 κατ᾽ ἐντυχὼν ὟΥ 
12 ἀπέδυσε ἰάθη: ἀπέλυσε 14 μονῳδικὰ μέλη ΝΥ οδύΡΒδ]αβ 
10 ἡ δὲ μουσικὴ --- κατεμέστωσεϊ ἀρ γαϊρσαϊασα ἸΘρ ΟΣ 
γροεὺ δώδεκα (γ8. 12) 16 νἱᾶ. Κοοϊκ. 1.}. [Ὁ. ἐξαρμονίους 
--- κατεμέστωσε] τοροπῖῦ ροβῦ μυρμηκιάς (υ5. 10) ΝΥ Θδῦρ ΒαΊΤαΒ 
οαπὶ ΒΟΥ ΚΙΟ 

“ἐξαρμονίους ὑπερβολαίους τ᾽ ἀνοσίους 



οι 

10 

15 

ΡῈ ΜυϑῖσΑ. Ρ11 

διόρϑωσις ἢ διαστροφὴ γίγνεται, δῆλον ᾿Δριστόξενος 

ἐποίησε. τῶν γὰρ κατὰ τὴν αὑτοῦ ἡλικίαν φησὶ 

Τελεσίᾳ τῷ Θηβαίῳ συμβῆναι νέῳ μὲν ὄντι τραφῆ- 
ναν ἐν τῇ καλλίστῃ μουσικῇ καὶ μαϑεῖν ἄλλα τε 

τῶν εὐδοκιμούντων καὶ δὴ χαὶ τὰ Πινδάρου, τά 
τὲ Ζηιονυσίου τοῦ Θηβαίου καὶ τὰ “άμπρου καὶ τὰ 
Πρατίνου καὶ τῶν λοιπῶν, ὅσοι τῶν λυρικῶν ἄνδρες 

ἐγένοντο ποιηταὶ κρουμάτων ἀγαϑοί: καὶ αὐλῆσαι 
ὃὲ καλῶς καὶ περὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς συμπάσης 
παιδείας ἱκανῶς διαπονηθϑῆναι" παραλλάξαντα δὲ 

τὴν τῆς ἀκμῆς ἡλικίαν οὕτω σφόδρα ἐξαπατηϑῆναι 

ὑπὸ τῆς σκηνικῆς τε καὶ ποικίλης μουσικῆς, ὡς 

καταφρονῆσαι τῶν καλῶν ἐκείνων, ἐν οἷς ἀνετράφη, 

τὰ Φιλοξένου δὲ καὶ Τιμοϑέου ἐκμανϑάνειν., καὶ 
τούτων αὐτῶν τὰ ποικιλώτατα καὶ πλείστην ἐν αὗ- 

τοῖς ἔχοντα καινοτομίαν" δρμήσαντά τ᾽ ἐπὶ τὸ ποιεῖν 
μέλη καὶ διαπειρώμενον ἀμφοτέρων τῶν τρύπων, 

τοῦ τὲ Πινδαρείου καὶ Φιλοξενείου. μὴ δύνασϑαι 

κατορθοῦν ἐν τῷ Φιλοξενείῳ γένει" γεγενῆσϑαι δ᾽ 

20 αἰτίαν τὴν ἐκ παιδὸς καλλίστην ἀγωγήν. 

82. “Εἰ οὖν τις βούλεται μουσικῇ καλῶς καὶ 
κεκριμένως χρῆσϑαι, τὸν ἀρχαῖον ἀπομιμείσϑω τρό- 
πον ἀλλὰ μὴν καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτὴν μαϑήμασιν 

ἀναπληρούτω καὶ φιλοσοφίαν ἐπιστησάτω παιδαγω- 
" } " ’ 

ο5" γόν᾽ αὕτη γὰρ ἱκανὴ κρῖναι τὸ μουσικῇ πρέπον 

ἃ αὑτοῦ οΙιπδπηι8: αὐτοῦ 21 εἰ οὖν τις βούλεται 
- ἐπήβολον (ρ. 18 1ἴπ, 6}} ὑγαπβροπὶν ροβὺ τῇ μουσικῇ ἐχρῶντο 
(Ρ. 5918 1η. 18) ὙΥΘβύρ μα 18 

σ 

--- ) 



18 θῈ ΜΌΞΡΙΟΑΔ. 

μέτρον καὶ τὸ χρήσιμον. τριῶν γὰρ ὄντων μερῶν, 

εἰς ἃ διήρηται τὴν καϑόλου διαίρεσιν ἡ πᾶσα μου- 

σική, διατόνου χρώματος ἁρμονίας, ἐπιστήμονα 

χρὴ εἶναι τῆς τούτοις χρωμένης ποιήσεως τὸν μου- 

σικῇ προσιόντα καὶ τῆς ἑρμηνείας τῆς τὰ πεποιη- 
μένα παραδιδούσης ἐπήβολον. πρῶτον μὲν οὖν 

κατανοητέον, ὅτι πᾶσα μάϑησις τῶν περὶ τὴν μου- 

σικὴν ἐθϑισμός ἐστιν οὐδέπω προσειληφὼς τὸ τίνος 

ἕνεκα τῶν διδασκομένων ἕκαστον τῷ μανϑάνοντι 
, 2 ,΄ ν᾿ Χ 50 1.5 , - ᾿ 

μαϑητέον ἐστί. μετὰ δὲ τοῦτ᾽ ἐνθυμητέον, ὅτι πρὸς 

τὴν τοιαύτην ἀγωγήν τε καὶ μάϑησιν οὐδέπω προῦ- 

ἄγεται τρόπων ἐξαρίϑμησις" ἀλλ᾽ οἵ μὲν πολλοὶ 
εἰκῇ μανϑάνουσιν ὃ ἂν τῷ διδάδκοντι ἢ τῷ μαν- 

ϑάνοντι ἀρέσῃ, οἵ δὲ συνετοὶ τὸ εἰκῇ ἀποδοκιμά- 
ἕξουσιν, ὥσπερ Δακεδαιμόνιοι τὸ παλαιὸν καὶ αν- 

τινεῖς καὶ Πελληνεῖς" ἕνα γάρ τινα τρόπον ἢ παντελῶς 

ὀλίγους ἐκλεξάμενοι. οὺς ὥοντο πρὸς τὴν τῶν ἠϑῶν 

ἐπανόρϑωσιν ἁρμόττειν, αὐτῇ τῇ μουσικῇ ἐχρῶντο." 
58. Φανερὸν δ᾽ ἂν γένοιτο, εἴ τις ἑκάστην ἐξε- 

τάζοιτο τῶν ἐπιστημῶν. τίνος ἐστὶ ϑεωρητική" δῆλον 

γὰρ ὅτι ἡ μὲν ἁρμονικὴ γενῶν τε τῶν τοῦ ἡἧρμοσ- 

Ἵ αἱ διαστημάτων καὶ συστημάτων καὶ φϑόγγων μένου Κὶ ηι υστημάτων καὶ φϑόγγω 

καὶ τόνων καὶ μεταβολῶν συστηματικῶν ἔστι γνω- 

1 χρήσιμον] 44. τῷ δὲ μέλλοντι κρῖναι (810) τὴν μου- 
σικὴν πρῶτον μὲν γνωστέον περὶ (510) τῆς συνεχείας τῶν 
μουσικῶν μερῶν ΝΥ ὀδίρΒ Δ 15 10. μερῶν] γενῶν ΜοἸ- 
ΤῊ ΘΠ Π118 8 διατόνου --- ἁρμονίας) οἵη. ὙΥ ΘΒΡ 8 1108 
18 αὐτῇ τῇ] ταδὶ αὐτῇ 19 φανερὸν δ᾽ ἂν γένοιτο --- 
- --- πάντες συνεφώνουν (Ρ. 521, 16)}] τϑροῃιῦ Ῥοβῦ σημαινο- 
μένων ἐν τοῖς ποιήμασιν (Ρ. 524, 1) Ἰάθτη 28 συστηματι- 
κῶν] καὶ μελοποιίας ὙΟἸιπΔηπὰ5 
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στική᾽ πορρωτέρω δ᾽ οὐκέτι ταύτῃ προελϑεῖν οἷόν τε. 
"» Ε 2 χὰ » Δ ΄ »" - ΄ 
ὥστ᾽ οὐδὲ ξητεῖν παρὰ ταύτης τὸ διαγνῶναι δύνα- 

ὄϑαι, πότερον οἰκείως εἴληφεν ὃ ποιητὴς ὅμοιον 

εἰπεῖν ἐν μούσοις τὸν “Ὑκοδώριον τόνον ἐπὶ τὴν 
ἀρχὴν ἢ τὸν Μιξολύδιόν τε καὶ Ζώριον ἐπὶ τὴν 
39. μ᾽ Ν ς ’ ΄ " ΄ ΑΘ Α ἔχβασιν ἢ τὸν “Ὑποφρύγιόν τε καὶ Φρύγιον ἐπὶ τὴν 
μέσην. οὐ γὰρ διατείνει τῇ ἁρμονικῇ πραγματείᾳ 

πρὸς τὰ τοιαῦτα, προσδεῖται δὲ πολλῶν ἑἕτέρων᾽ τὴν 
γὰρ τῆς οἰχειότητος δύναμιν ἀγνοεῖ. οὔτε γὰρ τὸ 1149 

χρωματικὸν γένος οὔτε τὸ ἐναρμόνιον ἥξει ποτ᾽ 

ἔχον τὴν τῆς οἰκειότητος δύναμιν τελείαν καὶ καϑ' 

ἣν τὸ τοῦ πεποιημένου μέλους ἦϑος ἐπιφαίνεται, 
ἀλλὰ τοῦτο τοῦ τεχνίτου ἔργον. φανερὸν δὴ ὅτι 

ἑτέρα τοῦ συστήματος ἡ φωνὴ τῆς ἐν τῷ συστήματι 

κατασχευασϑείσης μελοποιίας, περὶ ἧς οὐκ ἔστι ϑὲε- 

ὡρῆσαι τῆς ἁρμονικῆς πραγματείας. ὃ αὐτὸς δὲ 
λόγος καὶ περὶ τῶν ῥυϑμῶν" οὐδεὶς γὰρ ῥυϑμὸς 
τὴν τῆς τελείας οἰκειότητος δύναμιν ἥξει ἔχων ἐν 

αὑτῷ" τὸ γὰρ οἰκείως ἀεὶ λεγόμενον πρὸς ἦϑός τι 
βλέποντες λέγομεν. τούτου δέ φαμεν αἰτίαν εἶναι 

σύνϑεσίν τινα ἢ μῖξιν ἢ ἀμφότερα. οἷον Ὀλύμπῳ 

τὸ ἐναρμόνιον γένος ἐπὶ Φρυγίου τόνου τεϑὲν παίωνι 

ἐπιβατῷ μιχϑέν" τοῦτο γὰρ τῆς ἀρχῆς τὸ ἦϑος ἐγέν- 

νησεν ἐπὶ τῷ τῆς ᾿4ϑηνᾶς νόμῳ προσληφϑείσης 

1 προελθεῖν Ἔ: προσελϑεῖν 8. ὕμοιον)] καὶ οἷον ὙὟ. 
ὡς οἷον ΤαΘΌΠΘτΒ 4 ἐν μούσοις] εὐμούσως ΝΥ. ἐν Μύσοις 
(5819) Βουρ ῖαβ 6 ἐπὶ τὸ μέσον ΜΟΪΚιηδΠΠῈΒ ἢ τῇ -- 

ἘΠ  ΕΔΡῚ ἢ ἁρμονικὴ πραγματεία Βατοίίυβ 10 ποτ᾽ ἐν 

αὑτῷ ἔχον Υ ΘδύρΒΔ]185 

-- } 



520 Ὰ ΜΌΞΙΟΑ. 

γὰρ μελοποιίας καὶ ῥυϑμοποιίας τεχνικῶς τὲ μετα- 

ληφϑέντος τοῦ δυϑμοῦ μόνον αὐτοῦ καὶ γενομένου 
τροχαίου ἀντὶ παίωνος, συνέστη τὸ Ὀλύμπου ἐναρ- 
μόνιον γένος. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦ ἐναρμονίου γένους 
καὶ τοῦ Φρυγίου τόνου διαμενόντων καὶ πρὸς τού- 

τοις τοῦ συστήματος παντός, μεγάλην ἀλλοίωσιν 

ἔσχηκε τὸ ἦϑοο᾽ ἡ γὰρ καλουμένη ἁρμονία ἕν τῷ 

τῆς ᾿4ϑηνᾶς νόμῳ πολὺ διέστηκε κατὰ τὸ ἦϑος τῆς 
ἀναπείρας. εἰ οὖν προσγένοιτο τῷ τῆς μουσικῆς 

ἐμπείρῳ τὸ κριτικόν, δῆλον ὅτι οὗτος ἂν εἴη ὃ 

ἀκριβὴς ἐν μουσικῇ ὁ γὰρ εἰδὼς τὸ ΖΦωριστὶ ἄνευ 

τοῦ χρίνειν ἐπίστασϑαι τὴν τῆς χρήσεως αὐτοῦ 

οἰκειότητα οὐκ εἴσεται ὃ ποιεῖ" ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἦϑος 
σῴσει" ἐπεὶ καὶ περὶ αὐτῶν τῶν “Ιωρίων μελοποιῶν 

ἀπορεῖται, πότερόν ἐστι διαγνωστικὴ ἡ ἁρμονικὴ 

πραγματεία, καϑάπερ τινὲς οἴονται, τῶν Ζωρίων, 

ἢ οὔ. ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ περὶ τῆς ῥυϑμικῆς 
ἐπιστήμης πάσης" ὃ γὰρ εἰδὼς τὸν παίωνα τὴν τῆς 

χρήσεως αὐτοῦ οἰχειότητα οὐκ εἴσεται διὰ τὸ αὐτὴν 

μόνην εἰδέναι τὴν τοῦ παίωνος ξύνϑεσιν' ἐπεὶ καὶ 

περὶ αὐτῶν τῶν παιωνικῶν ῥυϑμοποιιῶν ἀπορεῖται, 

πότερόν ἐστι διαγνωστικὴ ἡ ῥυϑμικὴ πραγματξία 

τούτων, καϑάπερ τινές φασιν, ἢ οὐ διατείνει μέχρι 

τούτου. ἀναγκαῖον οὖν δύο τοὐλάχιστον γνώσεις 

ὑπάρχειν τῷ μέλλοντι διαγνώσεσθϑαι τό τ᾽ οἰκεῖον 
καὶ τὸ ἀλλότριον" πρῶτον μὲν τοῦ ἤϑους, οὗ ἕνεκα 

1 ἁρμονία] οἷα5 Ἰοοοὺ Ἰδοιπδιι βίσιῶν ὙΝ Θδύρ ΒΔ 1115 
8 κατὰ τὸ ΜοΙΚηιδηη5: τὸ 20 ὙὝ: ξύνεσιν 

ῳ 

παν ὐνυϑδοἐοὺν νειν θὲ 



ῬῈ ΜΌΞΙΟΑ. 591 

ἡ σύνϑεσις γεγένηται" ἔπειτα τούτων, ἐξ ὧν ἡ σύν- 
ϑεσις. ὅτι μὲν οὖν οὔϑ᾽ ἡ ἁρμονικὴ οὔϑ᾽ ἡ ῥυ- 
ϑμικὴ οὔτ᾽ ἄλλη οὐδεμία τῶν καϑ᾽ ἕν μέρος λεγο- 
μένων αὐτάρκης αὐτὴ καϑ’ αὑτὴν τοῦ ἤϑους εἶναι 
καὶ γνωστικὴ καὶ τῶν ἄλλων κριτική, ἀρκέσει τὰ 
εἰρημένα." 

94. “Τριῶν δ᾽ ὄντων γενῶν, εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ 

ἡρμοσμένον, ἴσων τοῖς τε τῶν συστημάτων μεγέϑεσι 

καὶ ταῖς τῶν φϑόγγων δυνάμεσιν, ὁμοίως δὲ καὶ 

σι 

τὸ ταῖς τῶν τετραχόρδων, περὶ ἑνὸς μόνου οἵ παλαιοὶ 

ἐπραγματεύσαντο᾽ ἐπειδήπερ οὔτε περὶ χρώματος 
οὔτε περὶ διατόνου οἵ πρὸ ἡμῶν ἐπεσκόπουν, ἀλλὰ 

περὶ μόνου τοῦ ἐναρμονίου, καὶ αὖ τούτου περὶ ἕν 

τι μέγεϑος συστήματος, τοῦ καλουμένου διὰ πασῶν" 

ὁ περὶ μὲν γὰρ τῆς χρόας διεφέροντο, περὶ δὲ τοῦ 

μίαν εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν σχεδὸν πάντες συνε- 

φώνουν. οὐκ ἂν οὖν ποτε συνίδοι τὰ περὶ τὴν 
ἁρμονικὴν πραγματείαν ὃ μέχρι αὐτῆς τῆς γνώσεως 

ταύτης προεληλυϑώς, ἀλλὰ δηλονότι παρακολουϑῶν 

οὐ ταῖς τε κατὰ μέρος ἐπιστήμαις καὶ τῷ συνόλῳ σώ- 

ματι τῆς μουσικῆς καὶ ταῖς τῶν μερῶν μίξεσί τὲ 

καὶ συνθϑέσεσιν. ὃ γὰρ μόνον ἁρμονικὸς περιγέ- 
γραπται τρόπῳ τινί. καϑόλου μὲν οὖν εἰπεῖν, ὃμο- 

δρομεῖν δεῖ τήν τ᾽ αἴσϑησιν καὶ τὴν διάνοιαν ἐν 

"». 
ι 

Ἴ τριῶν δ᾽ ὄντων --- συνεφώνουν] ἰγαπδροϑιῖῦ μοϑὺ ἐπι- 

χειρήσαντα (ρ. ὅ24, 14) Βυτοίξζιβ, Βθο] 810 ὙΟἸΚΙΠΔΉΠ8, 

Ἰασδπᾶς ροβὺ τὴν τῆς μουσικῆς ἐπίγνωσιν (ρ. 5324, 20) Ραδαΐ 

ὙΥ οβύρ μα 18 8 ἴσων] ἀνίσων Ἰάθηὶ 0. συστημάτων] 

διαστημάτων Ἰἰᾶάρτη 10 τετραχόύρδων] αἀᾷ, διαιρέσεσι Ἰάθῃι 

᾿' 



522 θῈ ΜΌΞΙΟΑ. 

τῇ κρίσει τῶν τῆς μουσικῆς μερῶν καὶ μήτε προά- 
γειν. ὃ ποιοῦσιν αἵ προπετεῖς τε καὶ φερόμεναι 

1144 τῶν αἰσϑήσεων. μήϑ᾽ ὑστερίξειν, ὃ ποιοῦσιν αἷ βρα- 

δεῖαί τε καὶ δυσκίνητοι. γίγνεται δέ ποτ᾽ ἐπί τινῶν 

αἰσϑήσεων καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τοῦ συναμφοτέρου ὃ 
καὶ ὑστεροῦσιν αἵ αὐταὶ καὶ προτεροῦσι διά τινὰ 

φυσικὴν ἀνωμαλίαν. περιαιρετέον οὖν τῆς μελλού- 
σης ὁμοδρομεῖν αἰσϑήσεως ταῦτα. 

δῦ. “᾿“εὶ γὰρ ἀναγκαῖον τρί᾽ ἐλάχιστα εἶναι τὰ 
πίπτοντα ἅμ᾽ εἰς τὴν ἀκοήν, φϑόγγον τὲ καὶ χρόνον τὸ 

καὶ συλλαβὴν ἢ γράμμα. συμβήσεται δ᾽ ἐκ τῆς μὲν 

κατὰ τὸν φϑόγγον πορείας τὸ ἡρμοσμένον γνωρί- 

ξεσϑαι, ἐκ δὲ τῆς κατὰ χρόνον τὸν ῥυϑμόν, ἐκ δὲ 

Β τῆς κατὰ γράμμα ἢ συλλαβὴν τὸ λεγόμενον" ὁμοῦ 

ὃὲ προβαινόντων, ἅμα τὴν τῆς αἰσϑήσεως ἐπιφορὰν ιό 
ἀναγκαῖον ποιεῖσϑαι. ἀλλὰ μὴν κἀκεῖνο φανερόν, 

ὅτι οὐκ ἐνδέχεται. μὴ δυναμένης τῆς αἰσϑήσεως 

χωρίζειν ἕκαστον τῶν εἰρημένων, παρακολουϑεῖν τὲ 

δύνασϑαι τοῖς καϑ' ἕκαστα καὶ συνορᾶν τό ϑ' ἁμαρ- 
τανόμενον ἐν ἕκάστῳ αὐτῶν καὶ τὸ μή. πρῶτον 30 

οὖν περὶ συνεχείας γνωστέον. ἀναγκαῖον γάρ ἔστιν 

ὑπάρχειν τῆ κριτικῇ δυνάμει συνέχειαν" τὸ γὰρ εὖ 

καὶ τὸ ἐναντίως οὐκ ἐν ἀφωρισμένοις τοῖσδε τισὶ 
γίγνεται φϑόγγοις ἢ χρόνοις ἢ γράμμασιν, ἀλλ᾽ ἐν 

συνεχέσιν" ἐπειδὴ μῖξίς τις ἔστι κατὰ τὴν χρῆσιν 35 

τῶν ἀσυνθέτων μερῶν. περὶ μὲν οὖν τῆς παρα- 

Ο κολουϑήσεως τοσαῦτα. 

14 τὸ λεγόμενον) δἀᾶ. ἦϑος Ατηγούαϑ 5 κατὰ τὴν 
χρῆσιν τῶν Μοϊκιηδηπαβ: τῶν κατὰ τὴν χρῆσιν 
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56. “Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἐπισκεπτέον, ὅτι οἵ μου- 

σικῆς ἐπιστήμονες πρὸς τὴν κριτικὴν πραγματείαν 

οὔκ εἰσιν αὐτάρκεις. οὐ γὰρ οἷόν τε τέλεον γενέ- 
σϑαι μουσικόν τε καὶ κριτικὸν ἐξ αὐτῶν τῶν δοκούν- 

τῶν εἶναι μερῶν τῆς ὅλης μουσικῆς, οἷον ἔκ τε τῆς 

τῶν ὀργάνων ἐμπειρίας καὶ τῆς περὶ τὴν ὠδήν, ἔτι 
δὲ τῆς περὶ τὴν αἴσϑησιν συγγυμνασίας" λέγω δὲ 

τῆς συντεινούσης εἰς τὴν τοῦ ἡρμοσμένου ξύνεσιν 

καὶ ἔτι τὴν τοῦ ῥυϑμοῦ" πρὸς δὲ τούτοις ἔκ τε τῆς 

ῥυϑμικῆς καὶ τῆς ἁρμονικῆς πραγματείας καὶ τῆς Ὁ 

περὶ τὴν κροῦσίν τε καὶ λέξιν ϑεωρίας, καὶ εἴ τινες 

ἄλλαι τυγχάνουσι λοιπαὶ οὖσαι. δι᾿ ἃς δ᾽ αἰτίας 

οὐχ οἷόν τ᾽ ἐξ αὐτῶν τούτων γενέσϑαι κριτικόν, 
πειρατέον καταμαϑεῖν. πρῶτον ἐκ τοῦ ἡμῖν ὑπο- 
κεῖσθαι τὰ μὲν τῶν χρινομένων τέλεια τὰ δ᾽ ἀτελῆ; 
τέλεια μὲν αὐτό τε τῶν ποιημάτων ἕκαστον, οἷον 

τὸ ἀδόμενον ἢ αὐλούμενον ἢ κιϑαριζόμενον καὶ ἡ 

ἑχάστου αὐτῶν ἕομηνεία, οἷον ἥ τ᾽ αὔλησις καὶ ἡ 

ὠδὴ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων ἀτελῆ δὲ τὰ πρὸς 

ταῦτα συντείνοντα καὶ τὰ τούτων ἕνεκα γιγνόμενα" 

τοιαῦτα δὲ τὰ μέρη τῆς ἑρμηνείας. δεύτερον ἐκ 
τῆς ποιήσεως᾽ ὡσαύτως γὰρ καὶ αὐτή; ὑποκρίνειε 

γὰρ ἄν τις ἀκούων αὐλητοῦ, πότερόν ποτὲ συμ- 

φωνοῦσιν οἵ αὐλοὶ ἢ οὔ, καὶ πότερον ἡ διάλεκτος 

σαφὴς ἢ τοὐναντίον' τούτων δ᾽ ἕκαστον μέρος ἐστὶ 

11 καὶ Υ δεύρμαϊαβ: ἢ 18 αὐτῶν Μο]μδπηῖβ: αὖ- 

τοῦ 91 δεύτερον -- αὐτή] τορουῖϊῦ ροβύὺ ἐν τοῖς ποιήμα- 

σιν (ρ- ὅ24, 1) Βαγούαϑβ 22 ὑποκρίνειε] βθῃύθηζια, τὸ- 

ααἰντὶῦ ἀπορήσειε 28 αὐλητοῦ] αὐλῳδοῦ ΜοΙΚυμαΠηυ8 

, 
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τῆς αὐλητικῆς ἑρμηνείας, οὐ μέντοι τέλος, ἀλλ᾽ ἕνεχα Ι 
τοῦ τέλους γιγνόμενον" παρὰ ταῦτα γὰρ αὖ καὶ τὰ ' 

τοιαῦτα πάντα κριϑήσεται τὸ τῆς ἑρμηνείας ἦϑος, 

εἰ οἰκεῖον ἀποδίδοται τῷ παραποιηϑέντι ποιήματι, ᾿ 
ὃ μεταχειρίσασθαι καὶ ἑρμηνεῦσαι ὃ ἐνεργῶν βεβού-  ὦὖὦὖὦ 
ληται. ὃ αὐτὸς δὲ λόγος καὶ ἐπὶ τῶν παϑῶν τῶν : 

ὑπὸ τῆς ποιητικῆς σημαινομένων ἐν τοῖς ποιήμασιν." ᾿ 

ΕΒ. 81. “τ᾽ οὖν ἠθῶν μάλιστα φροντίδα πεποιη- : 
μένον οἱ παλαιοί, τὸ σεμνὸν καὶ ἀπερίεργον τῆς 
ἀρχαίας μουσικῆς προετίμων. ᾿Αργείους μὲν γὰρ τὸ 

καὶ κόλασιν ἐπιϑεῖναί ποτέ φασι τῇ εἰς τὴν μου- 
σικὴν παρανομίᾳ ζημιῶσαί τὲ τὸν ἐπιχειρήσαντα 

πρῶτον ταῖς πλείοσι τῶν ἑπτὰ χρήσασϑαι παρ᾽ αὐ- 

τοῖς χορδῶν καὶ παραμιξολυδιάζειν ἐπιχειρήσαντα. 

Πυϑαγόρας δ᾽ ὁ σεμνὸς ἀπεδοκίμαζε τὴν κχρίσιν τὸ 

τῆς μουσικῆς τὴν διὰ τῆς αἰσϑήσεως" νῷ γὰρ ληπτὴν 

τὴν ταύτης ἀρετὴν ἔφασχεν εἶναι. τοιγάρτοι τῇ 

1140 μὲν ἀκοῇ οὐκ ἔκρινεν αὐτὴν τῇ δ᾽ ἀναλογικῇ ἀρ- 

μονίᾳ: αὔταρκές τ᾽ ἐνόμιξε μέχρι τοῦ διὰ πασῶν 

στῆσαι τὴν τῆς μουσικῆς ἐπίγνωσιν." 20 

858, Οἱ δὲ νῦν τὸ μὲν χάλλιστον τῶν γενῶν, | 
ὅπερ μάλιστα διὰ σεμνότητα παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 
ἐσπουδάζετο, παντελῶς παρῃτήσαντο, ὥστε μηδὲ τὴν 

τυχοῦσαν ἀντίληψιν τῶν ἐναομονίων διαστημάτων 

τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν. οὕτω δ᾽ ἀργῶς διάκεινται 35 

καὶ ῥᾳϑύμως, ὥστε μηδ᾽ ἔμφασιν νομίζειν παρέχειν 

1 αὐλῳδικῆς ΝοἸκιπδπηὰβ 18 ταῖς ΝοἸκιλδημαβ: τοῖς 
14 χορδῶν] τόνων ὙΥ εβύΡΒ81}1.8 
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καϑ'᾿ ὅλου τῶν ὑπὸ τὴν αἴσϑησιν πιπτόντων τὴν 

ἐναρμόνιον δίεσιν. ἐξορίξειν δ᾽ αὐτὴν ἐκ τῶν μελῳ- 
δημάτων πεφλυαρηκέναι τε τοὺς δόξαντάς τι περὶ 

τούτου καὶ τῷ γένει τούτῳ κεχρημένους. ἀπόδειξιν 

5 δ᾽ ἰσχυροτάτην τοῦ τἀληϑῆ λέγειν φέρειν οἴονται 

μάλιστα μὲν τὴν αὑτῶν ἀναισϑησίαν, ὡς πᾶν, ὅ τι 

περ ἂν αὐτοὺς ἐχφύγῃ, τοῦτο καὶ δὴ πάντως ἀνύ- 

παρχτον ὃν παντελῶς καὶ ἄχρηστον" εἶτα καὶ τὸ 

μὴ δύνασϑαι ληφϑῆναι διὰ συμφωνίας τὸ μέγεϑος, 

ιὸ χαϑόπερ τό τε ἡμιτόνιον καὶ τὸν τόνον καὶ τὰ 

λοιπὰ ὃὲ τῶν τοιούτων διαστημάτων. ἠγνοήκασι 

δ᾽ ὅτι καὶ τὸ τρίτον μέγεϑος οὕτως ἂν καὶ τὸ 

πέμπτον ἐχβάλλοιτο καὶ τὸ ἕβδομον. ὧν τὸ μὲν 
τριῶν τὸ δὲ πέντε τὸ δ᾽ ἑπτὰ διέσεών ἐστι" καὶ 

ι5 χαϑόλου πάνϑ'᾽ ὅσα περιττὰ φαίνεται τῶν διαστη- 

μάτων ἀποδοκιμάξοιτ᾽ ἂν ὡς ἄχρηστα, παρ᾽ ὅσον 
οὐδὲν αὐτῶν διὰ συμφωνίας λαβεῖν ἔστι" ταῦτα δ᾽ 
ἂν εἴη, ὅσα ὑπὸ τῆς ἐλαχίστης διέσεως μετρεῖται 
περισσάκις. οἷς ἀκολουϑεῖν ἀνάγκη καὶ τὸ μηδε- 

90 μίαν τῶν τετραχορδικῶν διαιρέσεων χρησίμην εἶναι, 

πλὴν μόνην ταύτην, δι᾿ ἧς πᾶσιν ἀρτίοις χρῆσϑαι 
διαστήμασι συμβέβηκεν᾽ αὕτη δ᾽ ἂν εἴη ἥ τε τοῦ 

συντόνου καὶ διατόνου καὶ ἡ τοῦ τονιαίου χρώματος. 

890. “Τὸ δὲ τὰ τοιαῦτα λέγειν τε καὶ ὑπολαμ- 

95 βάνειν, οὐ μόνον τοῖς φαινομένοις ἐναντιουμένων 

ἐστὶν ἀλλὰ. καὶ αὑτοῖς μαχομένων. χρώμενοι γὰρ 

8 580Υ. γἱᾷ, τοὺς δοξάσαντάς 28 καὶ] ΡΥὶὰΒ 46]. ὙΥ οϑύ- 
γαῖα οὔ τοῖς] τῶν τοῖς ὈΘΌΠΘΡαΒ; πῸὰ ΟΡΒ οἵ, θχ. 
6. Ρ. 6811. 

Β 
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αὐτοὶ τοιαύταις τετραχόρδων μάλιστα φαίνονται διαι- 

Ὁ ρέσεσιν. ἐν αἷς τὰ πολλὰ τῶν διαστημάτων ἤτοι 
περιττά ἐστιν ἢ ἄλογα᾽ μαλάττουσι γὰρ ἀεὶ τάς τὲ 

λιχανοὺς καὶ τὰς παρανήτας" ἤδη δὲ καὶ τῶν ἑστώ- 
τῶν τινὰς παρανιᾶσι φϑόγγων, ἀλόγῳ τινὶ διαστή- 

ματι προσανιέντες αὐτοῖς τάς τὲ τρίτας καὶ τὰς 

παρανήτας" καὶ τὴν τοιαύτην εὐδοκιμεῖν μάλιστά 

πῶς οἴονται τῶν συστημάτων χρῆσιν, ἐν ἧ τὰ πολλὰ 

τῶν διαστημάτων ἐστὶν ἄλογα οὐ μόνον τῶν κινεῖς 
σϑαι πεφυκότων φϑόγγων. ἀλλὰ καί τινων ἀκινήτων 

ἀνιεμένων. ὥς ἔστι δῆλον τοῖς αἰσϑάνεσϑαι τῶν 

τοιούτων δυναμένοις. 

40. ᾿Χρῆσιν δὲ μουσικῆς προσήκουσαν ἀνδρὶ ὃ 
Ἑ χαλὸς Ὅμηρος ἐδίδαξε" δηλῶν γάρ, ὅτι ἡ μουσικὴ 

πολλαχοῦ χρησίμη. τὸν ᾿4χιλλέα πεποίηκε τὴν ὀργὴν 

πέττοντα τὴν πρὸς τον ᾿άγαμέμνονα διὰ μουσικῆς 

ἧς ἔμαϑε παρὰ τοῦ σοφωτάτου Χείρωνος᾽ 

ἱτὸν δ᾽ εὗρον (φησί) φρένα τερπόμενον φόρμιγγι 

[λιγείῃ-. 

καλῇ δαιδαλέῃ ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ξυγὸν ἦεν" 
τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων πόλιν ᾿Ηετίωνος ὁλέσσας. 
τῇ ὅγε ϑυμὸὺὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν." 

μάϑε. φησὶν Ὅμηρος, πῶς δεῖ μουσικῇ χρῆσϑαι" 

κλέα γὰρ ἀνδρῶν ἄδειν καὶ πράξεις ἡμιϑέων ἔπρεπεν 
Ε᾽ ἁχιλλεῖ τῷ Πηλέως τοῦ δικαιοτάτου. ἔτι δὲ καὶ 

τὸν καιρὸν τῆς χρήσεως τὸν ἁρμόττοντα διδάσκων 

8 ἄλογα Βυτοίϊαβ: ἀνάλογα 1 παρανήτας] παρυπάτας 
ὙΝ Θβίρ 115 18 Ηοπι. [180 20 ἐπὶ Ἰάρτη: περὶ 

οι 
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Ὅμηρος ἀργοῦντι γυμνάσιον ἐξεῦρεν ὠφέλιμον καὶ 

ἡδύ" πολεμικὸς γὰρ ὧν καὶ πρακτικὸς ὃ ᾿Δχιλλεὺς 

διὰ τὴν γενομένην αὐτῷ πρὸς τὸν ᾿Ζγαμέμνονα 
μῆνιν οὐ μετεῖχε τῶν κατὰ τὸν πόλεμον κινδύνων" 

οφήϑη οὖν Ὅμηρος πρέπον εἶναι τὴν ψυχὴν τοῖς 

καλλίστοις τῶν μελῶν παραϑήγειν τὸν ἥρωα, ἵν᾽ 

ἐπὶ τὴν μετὰ μικρὸν αὐτῷ γενησομένην ἔξοδον 
παρεσκευασμένος ἢ᾽ τοῦτο δ᾽ ἐποίει δηλονότι μνη- 
μονεύων τῶν πάλαι πράξεων. τοιαύτη ἦν ἡ ἀρχαία 

τὸ μουσικὴ καὶ εἰς τοῦτο χρησίμη. Ἡρακλέα τε γὰρ 1140 
ἀκούομεν κεχρημένον μουσικῇ καὶ ᾿4χιλλέα καὶ πολ- 

λοὺς ἄλλους. ὧν παιδευτὴς ὁ σοφώτατος Χείρων 

παραδέδοται, μουσικῆς τε ἅμα ὧν καὶ δικαιοσύνης 

καὶ ἰατρικῆς διδάσκαλος. 

ι 41]. ᾿Καϑόλου δ᾽ ὅ γε νοῦν ἔχων οὐ τῶν ἐπιστη- 

μῶν ἔγκλημα δήπου ϑείη, εἴ τις αὐταῖς μὴ κατὰ 

τρόπον χρῷτο, ἀλλὰ τῆς τῶν χρωμένων κακίας ἴδιον 

εἶναι τοῦτο νομίσειεν. εἴτ᾽ οὖν τις τὸν παιδευτιχὸν 
τῆς μουσικῆς τρόπον ἐχπονήδας τύχοι ἐπιμελείας 

9 τῆς προσηκούσης ἐν τῇ τοῦ παιδὺς ἡλικίᾳ, τὸ μὲν 

καλὸν ἐπαινέσει τε καὶ ἀποδέξεται, ψέξει δὲ τὸ Β 

ἐναντίον ἔν τε τοῖς ἄλλοις καὶ ἐν τοῖς κατὰ μου- 

σικήν, καὶ ἔσται ὃ τοιοῦτος καϑαρὺς πάσης ἀγεννοῦς 

πράξεως" διὰ μουσικῆς τε τὴν μεγίστην ὠφέλειαν 

,05 χαρπωσάμενος ὄφελος ἂν μέγα γένοιτο αὑτῷ τε καὶ 

πόλει, μηδενὶ μήτ᾽ ἔργῳ μήτε λόγῳ χρώμενος ἀναρ- 

μόστῳ, σῴξων ἀεὶ καὶ πανταχοῦ τὸ πρέπον καὶ 

σῶφρον καὶ κόσμιον. 

20 τη τη τῇ πόλει 
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42. Ὅτι δὲ καὶ ταῖς εὐνομωτάταις τῶν πόλεων 
ἐπιμελὲς γεγένηται φροντίδα ποιεῖσθαι τῆς γενναίας 

μουσικῆς, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μαρτύρια παραϑέσϑαι 
ἔστι" Τέρπανδρον δ᾽ ἄν τις παραλάβοι τὸν τὴν γενο- 

μένην ποτὲ παρὰ Δακεδαιμονίοις στάσιν καταλύ- Ὁ 

Ο σαντα καὶ Θαλήταν τὸν Κρῆτα, ὅν φασι κατά τι 

πυϑόχρηστον “Λακεδαιμονίους παραγενόμενον διὰ 

μουσικῆς ἰάσασϑαι ἀπαλλάξαι τε τοῦ κατασχόντος 

λοιμοῦ τὴν Σπάρτην, καϑάπερ φησὶ Πρατένας. ἀλλὰ 

γὰρ καὶ Ὅμηρος τὸν κατασχόντα λοιμὸν τοὺς Ἥλ- τὸ 
ληνας παύσασϑαι λέγει διὰ μουσικῆς ἔφη γοῦν 

οὗ δὲ πανημέριοι μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο, 

καλὸν ἀείδοντες παιήονα, κοῦροι ᾿Δχαιῶν, 
μέλποντες ἕχάεργον᾽ ὃ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. 

τούτους τοὺς στίχους, ἀγαϑὲ διδάσκαλε, κολοφῶνα 
τῶν περὶ τῆς μουσικῆς λόγων πεποίημαι, ἐπεὶ φϑάσας 

σὺ τὴν μουσικὴν δύναμιν διὰ τούτων προαπέφηνας 
ἡμῖν" τῷ γὰρ ὄντι τὸ πρῶτον αὐτῆς καὶ κάλλιστον 

ἔργον ἡἣ εἰς τοὺς ϑεοὺς εὐχάριστός ἐστιν ἀμοιβή" 

Ὁ ἑπόμενον δὲ τούτῳ καὶ δεύτερον τὸ τῆς ψυχῆς 
καϑάρσιον καὶ ἐμμελὲς καὶ ἐναρμόνιον σύστημα." 

ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ Σωτήριχος ᾿ἔχεις᾽ ἔφη ἱτοὺς ἐγκυ- 
κλίους περὶ μουσικῆς λόγους. ἀγαϑὲ διδάσκαλε.᾽ 

48. ᾿Εϑαυμάσϑη μὲν οὖν ὁ Σωτήριχος ἐπὶ τοῖς 
λεχϑεῖσι, καὶ γὰρ ἐνέφαινε διὰ τοῦ προσώπου καὶ 35 

τῆς φωνῆς τὴν περὶ μουσικὴν σπουδήν. ὁ δ᾽ ἐμὸς 

» ῦ 

Ὁ 

4 παραλάβοι] 50γ. νἱᾶ. παραβάλοι 12 οῃῃ. 4 472 
22 ἐγκυκλίους ὟΥ : ἐπικυκλίους ἀυῦ ἐπικυλικίους 110ΥἹ 
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διδάσκαλος ἱμετὰ τῶν ἄλλων᾽ ἔφη ᾿χαὶ τοῦτ᾽ ἀπο- 

δέχομαι ἑκατέρου ὑμῶν, ὅτι τὴν τάξιν ἑκάτερος τὴν 
αὐτὸς αὑτοῦ ἐφύλαξεν" ὁ μὲν γὰρ “υσίας., ὅσα μόνον 
χειρουργοῦντι κιϑαρῳδῷ προσῆκεν εἰδέναι, τούτοις 

5 ἡμᾶς εἵστίασεν: ὃ δὲ Σωτήριχος, ὅσα καὶ πρὸς Καὶ 
ὠφέλειαν καὶ πρὸς ϑεωρίαν, ἀλλὰ γὰρ καὶ δύναμιν 
καὶ χρῆσιν μουσικῆς συντείνει, διδάσκων ἡμᾶς ἐπε- 

δαψιλεύσατο. ἐκεῖνο δ᾽ οἶμαι ἑκόντας αὐτοὺς ἐμοὶ 

καταλελοιπέναι" οὐ γὰρ καταγηώσομαι αὐτῶν δειλίαν, 

10 ὧς αἰσχυνθέντων κατασπᾶν μουσικὴν εἰς τὰ συσ- 

σίτια᾽ εἰ γάρ που καὶ χρησίμη καὶ παρὰ πότον, ὡς 

ὁ χαλὸς Ὅμηρος ἀπέφηνε, ἱμολπή᾽ γάρ πού φησιν 

Σὀρχηστύς τε, τὰ γάρ τ᾽ ἀναϑήματα δαιτός. Ψ'᾿ 

καί μοι μηδεὶς ὑπολαβέτω, ὅτι πρὸς τέρψιν μόνον 
ι5 χρησίμην ὠήϑη μουσικὴν Ὅμηρος διὰ τούτων. ἀλλὰ 

γὰρ βαϑύτερός ἐστι νοῦς ἐγκεκρυμμένος τοῖς ἔπεσιν" 
εἰς γὰρ ὠφέλειαν καὶ βοήϑειαν τὴν μεγίστην αὐτοῖς 

"" , , , ᾽ ᾽ ᾿ » 
καιροῖς παρέβαλε μουσικήν, λέγω δ᾽ εἰς τὰ δεῖπνα 

καὶ τὰς συνουσίας τῶν ἀρχαίων' συνέβαινε γὰρ 

90 εἰσάγεσθαι μουσικήν, ὡς ἱκανὴν ἀντισπᾶν καὶ πραΐῦ- 
νεὺν τὴν τοῦ οἴνου ὑπόϑερμον δύναμιν, καϑάπερ 

΄ " Ὁ ’ 2 ἕξ ν 3 », ἐδ , πού φησι καὶ ὃ ὑμέτερος ““ριστόξενος᾽ ξκεῖνος γὰρ 

ἔλεγεν εἰσάγεσϑαι μουσικήν, παρ᾽ ὅσον ὃ μὲν οἶνος 

σφάλλειν πέφυκε τῶν ἄδην αὐτῷ χρησαμένων τά 1147 

ο5 τὲ σώματα, καὶ τὰς διανοίας" ἡ δὲ μουσικὴ τῇ περὶ 

8 αὐτὸς] 46]. ὙΥ Θε ΡΠ] 1πι8 ργαθίου πθοθϑδί αίθαι. 11 παρὰ 

πότον ὡς Ναϊου]υΒβ: παραγεγονὼς 18 ἤοιμῃ. α 152 171 αὐ- 

τοῖς καιροῖς] τοῖς καιροῖς Υ᾽ΟἸἸτΙπ ΠΠτ8.; ΒΟΙ1Ρ, Υἱά, αὐτοὺς 

χοροῖς 18 παρέβαλε] παρέλαβε 
ῬΙπίατομὶ Μοτα]ΐα, ΥΟ], ΥἹ. 84 
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αὑτὴν τάξει τὲ καὶ συμμετρίᾳ εἰς τὴν ἐναντίαν 
κατάστασιν ἄγει τε καὶ πραὔνει. παρὰ τοῦτον οὖν 

τὸν χαιρὸν ὡς βοηϑήματι τῇ μουσικῇ τοὺς ἀρχαίους 

φησὶ κεχρῆσϑαι Ὅμηρος. 
44. “᾿Δλλὰ δὴ καὶ τὸ μέγιστον ὑμῖν, ὦ ἑταῖροι, 

καὶ μάλιστα δεμνοτάτην ἀποφαῖνον μουσικὴν παραλέ- 
λειπται. τὴν γὰρ τῶν ὄντων φορὰν καὶ τὴν τῶν 

ἀστέρων κίνησιν οἱ περὶ Πυϑαγόραν καὶ ᾿ἀρχύταν 
καὶ Πλάτωνα καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων 
οὐκ ἄνευ μουσικῆς γίγνεσϑαι καὶ συνεστάναι ἔφασκον" 

πάντα γὰρ καϑ'᾽ ἁρμονίαν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ κατεσκευά- 

σϑαι φασίν. ἄκαιρον δ᾽ ἂν εἴη νῦν ἐπεκτείνειν 
τοὺς περὶ τούτου λόγους" ἀνώτατον δὲ καὶ μουσικώ- 

τατον τὸ παντὶ τὸ προσῆκον μέτρον ἐπιτιϑέναι.᾽ἢ 
ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαιώνισε, καὶ σπείσας τῷ Κρόνῳ καὶ 
τοῖς τούτου παισὶ σὺν ϑεοῖς πᾶσι καὶ Μούσαις ἀπέ- 

λυσε τοὺς ἑἕστιωμένους. 

1 αὑτὴν ΜΥοΒύρμδ!αβ: αὐτὴν 4 ὑμῖν Ὑ: ἡμῖν 
2 ἀποτείνειν ΠΟΥ ΟΥΘΗΠ5 

10 
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Ῥαρ. 6, 10 αἴ ἄγονοι πα Ααἀποίαὐ. δα Ρ. 42, 28 τὰς 
ἕξεις ὁμοίοις] Βαβρθοίῖα . ὅ9, 9 46 ἐκστρέφεται Η Θ᾽ ΘΓάΘΗΙ 
ἸΏΒΌΡΘΙ ΟὈβουναπάθτη οϑὺ ΡΒ] αὐαγομαπι οὐ σϑυῦπτη (ἐκτρέπεται) 
οὐ σϑῖὴ ἴρϑᾶπη 80 Αὐϊβύοίθ!β (οἵ, θχ. σ. Ρ. 621, 7) πιαδαδύατηι 
6888. ἴᾶαριι ἴοσθ δαποίδπαιπη θοῦ Ὧθ 60 αποα ΘΡῸ τηδ]8 
ΘΟΙΙΘΟΙ (Ρ. ὅ1, 14) συμμεῖνυκός Ῥτο συμπεφυκός οἵ. Αυϊδίοῦ. 
Ῥ. 600, 12}. 6098, 23 ὃ . 8, 14 ὅ τι ἔ: ὅτι 88, 12 παρρη- 
σία) οοτΥ. να. ἀπτοησία 10], 11 γίγνετο Ἠοτηριαβ: γένετο 
102, 2 τιθῶ οοπϊθούατα πΠῸπῸ Βαρουῆπδ νἱᾶ, 10. 19 τη] 1τὴ 
ἀπὸ τῆς 106, ὅ τηδ]πὶ νεκπροκόμοις 110, 21 πῦπὸ 
Ῥιδθίοσθπαα υἱᾶ. οοάϊοαση Ἰθοῦϊο κοσμοῦν (80. ἡμᾶς κουρᾷ) 
οἵ, ΕΎάαρστα. 84, ΧΟΥ, Π (Ὁ. δ7, 41 ΘαθΌπου) κουρᾷ κοσμοῦντα 
ϑρέμματα. ῬοΥΡΗγι. ἀ6 ΑΜϑύϊπ. 1 21 ἔπ. (ρ. ὅθ, 7 Ναποκ) 
καὶ τὸ ἔριον ἐπιφύεται τῶν προβάτων (ἴοτί. τῷ προβάτῳ), ὃ 
ἡμῖν κόσμος καὶ ἀλέα 118, 2 ἂν] ἢ ἂν 140, 10 80Υ. 
γνἱᾶ. τοὐρανοῦ --- τουνοῦ -- τούτου 166, 14 ΘΟΥ̓Τ. Ὑἱα. 
παϑητὴν οἵ. Ῥ». 8920 115, 1 βου. τὴν ψυχὴν 6Χ Ῥ. 212, 21 
908, ὅ οὐ 86 6οτγ. ΘΧ ἢ. 1170,.7Ὁὠὁ 229, 99 ὃ: αὐτοῦ 284, 1ὅ 
ΟΟΥΥ. ᾿ἡκαδημείᾳ πῖο οὖ πὰ 287, 20 τοὺς] ΒΌΡΡΙΘ πάσχῃ 
γνἱ. τοὺς [σοφοὺς καλοῦντες τοὺς] μόνους βασιλεῖς οοὔ. 
807, 8 γλυκέων καὶ] ἀθ]Θγογα 9880, 17 τὸ τοῦ λόγου σῦκον] 
γβριοἱδαν αὖ νἱᾶ. Ῥγονθυθίατη ὁμοιότερος σύκου οἵ. Ἰὐαδύα!μ. 
δα Οά. Ρ. 1964, 1 804, 18 εἰς τὴν γαστέρα -- ἐναλεῖσϑαι) 
Ῥυουθυθίαχσα σϑοαυσιὺ Υ1ῦ. πο. ο. 11 
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